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FORORD 
 

Hermed er Föreningen Kooperativa Studiers Årbog 2003-04 på gaden. Der sker under titlen  
Kooperation i Forandring , og den indeholder artikler, der omhandler forhold vedrørende den historisk etablerede 
kooperation såvel som ny- kooperative sektorer: Tre af artiklerne omhandler den historisk etablerede kooperation 
eller andelsbevægelse henholdsvis i Norge og Danmark. De øvrige omhandler på forskellig vis den nyere kooperation 
i relation til social service og omsorg samt i relation til samfundsforandringer i Norge, Sverige, Danmark og på EU-
niveau.   

At udgive en årbog inde for feltet ’kooperative studier’ i disse år betyder, at man igen og igen bliver 
konfronteret med spørgsmålet om ”hvorfor dog holde fast i dette fokus på kooperation i dag: når nu de etablerede 
store kooperationer og andelsselskaber har mistet deres oprindelige kooperative særpræg, og det er blandt de nye 
typer af  ’social enterprises’,  at  tidens mere fællesskabsbaserede og  kollektivistiske virksomhedsformer skabes?”. Det  
har også været situationen i forbindelse med denne udgave af årbogen.  

Kooperation og andelsbevægelse har som bekendt en international historisk bagage i Europa, der går 
tilbage til midten af 18-tallet, og i Skandinavien har vi en stor historisk tradition, som udgik fra de store folkelige 
sociale bevægelser både blandt bønder og i arbejderklassen fra slutningen af 1800 tallet, og som har præget og stadig 
præger vores samfund og dets institutioner meget dybt. Samtidig lever vi i nutidens samfundsmæssige 
problemstillinger, som i flere lande har ført til ny-kooperative virksomheds- og organisationsformer. Social 
enterprise, social entrepreneurship, sociale bevægelser, frivillige sektor, er nogle af de samlende betegnelser. Her 
tænkes på forskellige folkelige initiativer i forhold til  økonomisk og social genopliving af lokale områder, indenfor 
bekæmpelse af arbejdsløshed og social udelukkelse, såvel som udvikling af alternative former for social omsorg og 
service som følge af  udlicitering og privatisering af de forskellige offentlige service- og omsorgs ydelser.¨ 

Hvor forskning i den etablerede kooperation kan have en tendens til at lukke sig om sig selv,  
således at studier af denne sektor bliver virksomhedsstudier, som kan føre til at man glemmer den samfundsmæssige 
dimensionen eller den sociale bevægelse. Det er typisk inden for  denne forskning, at man finder undersøgelser af 
kontrasten mellem de kooperative princippers krav og virksomhedernes tilpasning til markedet. Omvendt vil 
forskning i de ny-kooperative initiativer naturligt fokusere meget på dimensionen social bevægelse og det sociale 
engagement, og lægger måske mindre vægt på det organisationsteoretiske paradigmes indflydelse. Inden for fransk 
kooperationsforskning, hvor termen ’social økonomi’ dækker såvel de etablerede kooperative strukturer som de 
nyere kooperative  eller fællesskabsbaserede initiativer,  arbejder man med en skelnen mellem organisationer inden 
for den sociale økonomi, der fungerer i forhold til markedet (marchand) og de som er orienteret mod det 
almennyttige i deres ydelser (non marchand). Det udtrykker den rummelighed, der er i foreningens emnemæssige 
fokus. 

’Föreningen Kooperativa Studier’  fastholder et fokus på  det kooperative virksomhedsparadigme i 
samspil med dets mange empiriske udformninger. Vi har et virksomheds- og organisationsparadigme, hvis 
karakteristika og sociale, økonomiske og politiske dynamik, som det er værd at forske i og dyrke på tværs af de 
konkrete sociale bevægelser og initiativer, og på tværs af de forskellige social-økonomiske interesser, hvis 
økonomiske samarbejde, det kooperative paradigme tjener til at realisere.   

Foreningen ”Kooperativa Studier” blev oprettet i Sverige for godt 20 år siden, parallelt med 
tilsvarende foreninger i Norge, Finland og Danmark. Dens formål er ”at fremme og stimulere forskning og studier 
om kooperation1 og at udvikle kooperation som forskningsområde, at udvikle en kooperativ forskningskultur, at 
fremme samvirke og kontakter mellem forskere og praktisk virksomme kooperatører og andelspraktikere”.  I den 
mellemliggende tid  er der sket store ændringer med den traditionelle kooperation  og  samtidig er der opstået en hel 
del nye-kooperative virksomhedsformer inden for specielt lokaludvikling og  sociale serviceområder.  

En af de centrale grundlæggere og foreningens formand gennem de første mange år var Sven Åke 
Böök, som døde i det forgangne år. Hans ven og kampfælle, Kai Blomquist, har på redaktionsgruppens opfordring 
skrevet bogens mindeartikel om Sven Åke som menneske og om hans indsats i Sverige og internationalt for at bringe 
kooperation og kooperativ virksomhed ind i en forskningsmæssig sammenhæng på egne præmisser og på linie med 
forskning i andre former for økonomisk virksomhed. Vi indleder bogen med en af hans seneste artikler.  

Flere forhold har gjort, at det har været en langsom proces at få bogen på gaden,. men den 
foreligger nu  takket være en stor frivillig indsats fra en række personer og institutioner. Redaktionsgruppen bestod af  
Elsa Fjeldavli, Trondheim, ,Gurli Jakobsen, København, Ingrid  Zakrisson, Östersund, Maria Fregidou-Malama, Gävle og 
Pekka  Pättiniemi, Helsinki . Den tekniske og praktiske indsats med at få manus trykt og udgivet blev varetaget af 
Michael Hagström, som med udgangspunkt i  KF-Biblioteket også står for  distribution og salg af  foreningens årbøger. 
Se www.kf.se under KFs Bibliotek. 

Foreningen har en økonomi, som udelukkende hviler på kontingent, suppleret med hvad der 
kommer ind fra salg af årbøger, samt den økonomiske og praktiske støtte, vi har kunnet få fra universitetsinstitutter, 
fonde og kooperationens og andelsbevægelsens foreninger og organisationer. Det er lykkedes at skabe det 
økonomiske grundlag til veje for denne årbog takket være bidrag fra flere sider. I den anledning ønsker vi at takke 

1 Kooperation anvendes her i en general betydning som i dansk sammenhæng dækker landbrugets 
andelsselskaber, brugsforeninger såvel som arbejderkooperation og nyere former for andelsforeninger og  
kooperative virksomheder.  
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KF Ekonomisk Förening Stockholm, Foreningen Komsumentkooperativa Museets Vänner på Vår Gård,  KF 
Biblioteket og  Håkan Bystedt fra Kooperativa Insitutet  for kontant økonomisk støtte til bogens udgivelse, samt  
Föreningen Kooperativ Utveckling, for sin indirekte støtte ved at tilbyde tidsskriftet ”Social Ekonomi” gratis til 
foreningens medlemmer. 
 
Bogens tema og dispostion  
Den første artikel i dette års bog er skrevet af Sven Åke Böök. Under arbejdet med at ordne hans efterladte skrifter 
fremkom denne artikel. Den blev skrevet i 2003 som indledning til den kinesiske udgave af bogen ”Cooperative 
Values in a Changing World”, som Sven Åke skrev i begyndelsen af 1990’erne for Den Internationale Kooperative 
Alliance (IKA). Artiklen er en refleksion over de kooperative værdiers skiftende sociale betydning under de historiske 
konjunkturer, og fremstår som en yderst aktuel stemme i forhold til temaet for denne årbog. Kooperation i forandring.  

Er kooperationen til for medlemmerne alene eller er der et samfundsansvar i kooperationen? Sven Åke påpeger 
en interessant vinkel på denne problemstilling. Han retter opmærksomheden mod de kollektive trends i tiden og 
dens indvirkning på det kooperative tankegods og tolkningen af dem. Uden at frasige aktørernes ansvar for 
udviklingen i den etablerede kooperation, understreger han sammenfaldet mellem den individualisme, som er 
kommet til at dominere i vores kollektive tankegange og særinteresser i de sidste 20-25 år og den samtidige tendens i 
den etablerede kooperation til at mere og mere at betragte andelsbevægelse alene som forsvarer af medlemsgruppen 
økonomiske interesse, med en tilsvarende undervurdering til følge af den sociale dimension i bred forstand. Fokus 
ligger idag på markedsmæssige gennemslagskraft og interessentvaretagelse, men tilbage i historien kan man jo se 
kooperationen i landbruget som den økonomiske del af en bredere social bevægelse. Og det er jo også karakteristisk, 
at IKA kooperative principper rummer åbenhed, og ikke diskrimination og har som ideal kooperation mellem 
kooperativer også. I artiklen anlægges et større perspektiv på kooperationen og dens rolle i vores samfundsudvikling 
end den snævre virksomhedstekniske, som de kooperative principper reduceres til i mange sammenhænge.  

Fra artiklen vil jeg her fremhæve hvad er blevet kaldt hans ”globale kooperative værdier, men som han selv ser 
som det essentielle perspektiv for kooperativ adfærd og handling i de nærmeste årtier, og lade dem stå som 
foreningen Kooperativa Studiers begrundelse for sit fortsatte fokus på kooperation i bred forstand både den 
historiske i sin nutidige udvikling og de nye samfundsområder, som optager befolkningen, og hvor økonomisk 
demokratiske organisationsformer anvendes og udvikles. I Sven Åkes formulering består perspektiverne i at 

 
 tillgodose väsentliga behov hos befolkningen  
 utveckla en demokratisk delaktighet i det ekonomiska, kulturella och sociala livet 
 mobilisera och utveckla mänskliga resurser 
 ta samhälleligt ansvar i och för sin verksamhet 
 nationallt och internationellt udvevkla sig i samverkan med andre koopeartiva och närstående 

organisationer.  
 
Bogens øvrige artikler fortsætter årbogens tradition med at skabe en nordisk samtale inden for årets emne. Jan Holm 
Ingemann er økonom og lektor ved Aalborg Universitet, hvor han bl.a. koordinerer det landbrugsøkonomiske 
forskningsprogram. I artiklen rejser han det vigtige spørgsmål om de traditionelle principper for samvirke i den 
andelsejede del af dansk  agro-industri stadig er funktionelle i forhold til udfordringer, som især kan tilskrives en 
meget foranderlig markedsvirkelighed og gradvis ændringer i de politiske rammebetingelser. Kan de rumme de 
nuværende markedsstrategiske krav? Andelsbevægelsens diskurs og politik bygger på en præmis om forholdsvis 
ensartethed i medlemsgruppen med hensyn til markedsmæssige interesser som ikke er gældende i dag. Og det 
konkluderes at når forestillingen om et ”fælles bedste” fastholdes hos de centrale aktører i bevægelsen, så kan det 
blokere for andelsvirksomhedernes muligheder fora t finde optimale svar på nutidens og fremtidens udfordringer til 
fødevarevirksomheder. Artiklen taler for at se grundværdier og principper i en historisk begrundet kontekst, og  
konfronterer legitimiteten i de traditionelle kooperative principper med den aktuelle markedsmæssige og strukturelle 
virkelighed i dansk landbrug.  

Egil Petter Stræte har stillet spørgsmålet Hvordan har mejerisamvirket i Norge tilpasset sig nye 
rammevilkår? I lighed med den danske situation har de store aktører i værdikæden for madvarer problemer med at 
tilpasse sig en markedssituation med øgede krav på produktdiversificering, de koncentrerer sig om standard 
volumenproduktion. Artiklen analyserer de forskellige strategier som vælges i TINE-koncernen udfra adfærd snarere 
end udfra strategi forstået som formulerede mål og planer. Til det formål anvendes begreberne produktionsverdener 
og de konventioner (normer, adfærdsregler der regulerer netværk og aftaler i en sektor) der styrer udveksling i 
sektoren. Der identificeres både en omkostningsminimeringsstrategi og en innovationsstrategi i TINE-koncernen 
men samtidig påpeges at koncern konstruktionen kan risikere at blive en hæmsko for udvikling af begge strategier, og 
her er hypotesen, at det bliver ”nyskapningsstrategierne” som bliver den tabende part.  

Tor Hernes og Gerhard E. Schjelderup fra Handelshøyskolen i Oslo, undersøger forandring og stabilitet i 
den norske mejerikoncern TINE ud fra et fagligt perspektiv, der er baseret på teorier om kognitive strukturer. 
Artiklen belyser dynamikken mellem strukturelle procedurer som organisationsmæssige udviklingsforhold, som 
møder, information, oplæring etc., der bidrager til at skabe og opretholde en fælles kognitiv struktur i TINE-
organisationen.  Den viser, hvordan en forretnings værdigrundlag, som kooperative principper for eksempel i dette 
tilfælde, danner grundlag for og sætter rammerne for forandringspotentialer, eller det som forfatterne kalder 
”transformastionsstrukturer”. Deres udgangspunkt er, at organisationens grundværdier er afhængige af de regulære 



strukturer hvori der  træffes beslutninger og skabes mening med den følge at  kunne påvirke strategiske forandringer. 
At en organisation som TINE kan være innovativ forklarer forfatterne med at  samvirkværdierne repræsenterer en 
vidtfavnende ”ontologisk spænd”; i den forstand, at samtidig med at forskellige strategiske valg faktisk er vældig 
forskellige, så bygger de på et fælles værdisæt.  Forfatternes diskursanalyse og social-kognitive persepktiv på 
samspillet mellem grundværdier og forandringspotentiale udgør en ny og spændende indfaldsvinkel til dette tema.  

Disse tre artikler har alle haft markedet som den der sætter rammebetingelserne for 
andelsvirksomhedernes strategier og principper. I de følgende artikler er det de offentlige myndigheder, som sætter 
rammebetingelserne gennem politisk regulering og gennem udlicitering og kontrakter for forskellige former for social 
service og omsorg. Elsa Fjeldavli og  Torril Meistad fra Norsk Senter for Bygdeforskning i Trondheim har i deres artikel 
taget emnet op med nye aktiviteter i udkantsområder – grøn omsorg, i form af forskellige typer social service i 
landdistrikter med basis i gårdene. Det er resultatet af en offentlig politik. I den væsentlige er serviceydelserne en del 
af et pakkeoplæg, som det offentlige er ansvarlig for. Det er en målsætning og en optimal forudsætning om, at 
offentlige myndigheder og landmanden indgår kontrakt  Elsa og Torril har undersøgt karakteristika ved den ydede 
velfærdsservice såvel som iværksætterenes rolle på norske gårde. Det er et interessant element  i deres grundige 
beskrivelse af hvad der sker i den henseende i norske landdistrikter, at det i høj grad er kvinderne  på gårdene, der 
varetager denne grønne omsorg. Der synes at være opstået en heldig synergi mellem kvindernes på gårdene, som har 
en professionel kompetence inden for social service, og tilbud om grøn omsorg, der kommer fra det offentlige i disse 
år i Norge. 

Den svenske samfundsforsker Caroline Hassel har nyligt  afsluttet sit speciale på magisterstudiet i  
politik og økonomi  i  Stockholm om social regnskabsstatus i kooperative virksomheder. Artiklen sætter fokus på 
dette emne og udvikler metoder til beregne en social regnskabsstatus, der kan synliggørelse nytten og legitimere 
sektoren i forhold til omgivelserne og medvirke til at ændre indstillingen over for virksomheder og organisationer 
inden for den social økonomi. Samtidig styrker den  sektorens selvindsigt i organisationerne arbejder og bidrager 
således også til en intern legitimering, der kan være til gavn for folks engagement i sektoren og i samfundets 
udvikling.  

Har de kooperative ideer fremtiden bag sig? Stig Westerdahl mener, at kooperationen som oftest 
beskrives i historiske termer, ikke mindst fordi man har vanskeligheder med at tilpasse sig de tendenser, der er i 
tiden, som relationsmarkedsføring og udvikling af nykooperation inden for social pleje og omsorg. Han nævner de 
store kooperative selskabers vanskeligheder med at se det kooperative særprægs muligheder i forhold til dagens 
konkurrencesituation, som han skriver ”när relationsmarknadsföringen slog igennom och de store detajlhandels 
företagen forsåg oss kunder med plastkort og en förment tilhörighet, då var den svenska kooperationen sysselsatt 
med at avveckla melemsbegrepet. De tvangs till en kovänding, och framstod som efterapare til ICA-kort och Ikea-
family medlemskap”. Noget tilsvarende skete hos FDB i Danmark. Her knytter han an til den problematik, som blev 
løftet i Sven Åkes artikel, idet han mener, at der venter nye udfordringer for den kooperative bevægelse. Det er 
samfund med en  befolkning der bliver ældre, og en truende mangel på  arbejdskraft, der åbner op for nye 
kooperative virksomheder, på samme måde som et øget behov for  gode vilkår for  vidensproduktion  vil skabe en 
anden form for virksomhed. Hvorledes kooperationen bør tage fat om disse nye samfundsmæssige behov og 
muligheder  udgør konklusionen i denne artikel.  

Et europæiske perspektiv på fremtiden bringes ind i debatten med Maria Fregidou- Malamas artikel. 
Hun  har skrevet en oplysende artikel om fordele og modstande/risici ved at skabe en fælles lovgivning for 
kooperativer i EU-landene. Titlen indeholder spørgsmålet: Til hvilken nyt? Igennem lang tid har der forgået et 
arbejde for at komme frem til en særlig lovgivning på kooperativ virksomhed på europæisk plan i lighed med den 
særlige europæiske lovgivning for aktieselskaber. Hun har interviewet de forskellige centrale personer som har 
arbejdet med det og uddrager et sæt konklusioner om disse hensigter og vurderinger af disse vedtægters potentiale i i 
forhold til kooperativ handling og udvikling på inter-europæisk plan. Formålet med en sådan lovgivning er at  
understøtte udviklingen af europæiske kooperative virksomheder. Problemet er dog, at de kooperative bevægelser i 
de enkelte lande har så forskellige forudsætninger og forskellige karakteristika. Maria  præsenterer resultaterne af en 
undersøgelse af aktørernes viden om denne vedtægt og deres syn på hvordan denne lovgivning kommer til at påvirke 
de nationale love og  kooperative særpræg. De konsekvenser som fremhæves, vedrører bl.a. det kooperative 
lederskab og medlemsdemokratiet. 

Sven Åke slutter sit skrift med følgende: ”Så jag hoppas förstås, att skriften ska väcka diskussion 
också bland dagens kinesiska läsare. Vi behöver ständigt fundera över kooperativa utvecklingsfrågor, om vi ska 
kunna föra vidare en spänstig kooperativ rörelse till kommande generationer, en rörelse som är redo att utveckla 
kooperativa bidrag för ett bättre samhälle” 
Fra redaktionsgruppens side håber vi, at det også sker blandt skandinaviske læsere , – at det ikke kun bliver fra østen, 
at fornyelsen sker…. 
 
København den 14 maj 2005  
For redaktionen  
Gurli Jakobsen  
 
 
 



SVEN ÅKE BÖÖK 
 
 
 
 
”Cooperatives values in a changing World” – forfatterens 
reflektioner 10 år efter udgivelsen2  Indledning til den kinesiske 
udgave af bogen  2003. 
 
 
Det gläder mig, att min skrift om kooperativa grundvärden nu blir tillgänglig också på kinesiska språket. Den gjordes 
för dryga 10 år sedan som en rapport till världskooperationens (Internationella Kooperationens =IKA:s) kongress i 
Tokyo, för att väcka diskussion och tankar om de gångna decenniernas erfarenheter i kooperativa identitetsfrågor. 
Sedan skulle den, om kongressen så beslutade, kunna tjäna som en utgångspunkt för att revidera IKA:s kooperativa 
principeri, och för att utarbeta en framtidsdeklaration inför det kommande seklet. 
 
Rapporten accepterades och den väckte en livlig diskussion, mer än vad jag kunnat föreställa mig. Frågorna berörde 
uppenbarligen och jag fick kommentarer, synpunkter och förslag från en hel värld av engagerade kooperatörer och 
kooperativt intresserade. Ja, det hade gott och väl kunnat räcka till flera rapporter och skrifter.  
 
Trots det goda mottagandet måste jag idag erkänna, att det är vanskligt att läsa om sina gamla skrifter, särskilt i en så 
föränderlig tid som den vi nu lever i. Några avsnitt är påtagligt märkta av sin tid, framför allt de om kooperationen i 
det forna Sovjet, och några skulle behöva formuleras klarare efter de synpunkter jag fått och allteftersom mitt 
tänkande mognat. Men i det väsentliga anser jag att rapporten fortfarande är "up to date".   
 
Så jag hoppas förstås, att skriften ska väcka diskussion också bland dagens kinesiska läsare. Vi behöver ständigt 
fundera över kooperativa utvecklingsfrågor, om vi ska kunna föra vidare en spänstig kooperativ rörelse till 
kommande generationer, en rörelse som är redo att utveckla kooperativa bidrag för ett bättre samhälle. 
 
Erfarenheter och kritiska kommentarer    
 
Rapporten skrevs i en tid, som hade föregåtts av en hel del kritiska diskussioner, till en början mest bland engagerade 
kooperatörer och kooperativt inriktade forskare. Vi såg att allt fler äldre kooperativa organisationer, särskilt 
konsumentkooperativa organisationer i Europa, hade börjat möta allvarliga problem efter omkring 100 år av 
framgångsrik historia. Den expansiva utvecklingen stannade av, samtidigt som allt fler organisationer började 
använda sig av sätt att arbeta, som tidigare hade varit otänkbara inom ramen för det som traditionellt betraktades 
som kooperativt. Forskare började t o m dra slutsatser i termer av "kooperativ degenering". 
 
Med särskild tyngd utvecklades den kritiken av Dr Alex Laidlaw (AL), kanadensisk kooperatör och forskare, i sin 
berömda rapport "Kooperationen år 2000" till IKA:s kongress i Moskva 1980. Det verkade, framhöll han, som om 
allt fler kooperativa organisationer, inklusive dess ledare, inte längre förstod - eller ens brydde sig om - vad 
kooperativ identitet egentligen står för och vad kooperativa verksamheter skulle kunna bidra med i samhället. Och 
anpassningen till omvärlden tycktes ske genom en passiv kopiering av arbetssätt från andra verksamhetsformer, 
snarare än genom en aktiv utveckling av egna arbetssätt och principer för  nya förhållanden.  
 
För AL handlade erfarenheterna mycket om sämre insikter i kooperativa grunder, om oförmåga att se kooperativa 
möjligheter och om brist på innovativt tänkande i kooperativa uvecklingsmetoder. Hård kritik, förvisso, men så här i 
efterhand måste jag för min del konstatera, att många kooperativa organisationer inte tog åt sig särskilt mycket av 
den kritiken. I min uppföljning av AL:s rapport några år senare till IKA:s möte i Rom 1982 stod det klart, att 
etablerade kretsar inom kooperationen snabbt hade avfärdat AL:s varningsignaler som alltför "pessimistiska" till äldre 
kooperation och alltför positiva till de nya och småskaligare typer av kooperation, som började bildas i slutet av 70-
talet.  
 
Problemen förvärras  

2  Artiklen er dette svenske manuskript til indledningen af den kinesiske udgave af  ICA’s  publication 
”Cooperative Values in a Changing World, som nu afdøde Svend Åke Böök skrev i 2003. Det er en intellektuel 
konfrontation mellem indholdet i bogen og verdens tilstand 10 år efter at ICA¨ udgav og diskuterede den 
engelske udgave i begyndelsen af 1990’erne. Den blev fundet blandt Sven Åkes efterladte skrifter og bringes her 
for første gang på svensk .   

                                                 



 
Nåväl, AL:s varningssignaler skulle bli än mer giltiga under 1980-talet, då de kooperativa organisationernas omvärld 
hastigt förändrades både i praktik och i teori (jfr kap III). De nyliberala tendenserna med Reagan-Thatcher-Friedman 
som banérförare hade börjat blomma ut för fullt, varvid "Marknaden" blev alltmer vinst- och kapitalstyrd och 
dessutom upphöjd till en status, som inte ens Adam Smith - konkurrensfilosofins fader - hade kunnat föreställa sig. 
De nationella gränserna för kapitalrörelser togs bort och internationella företag blev legio. Aktiebolaget blev den 
dominerande verksamhetsformen och aktiemarknaderna växte hastigt till sig som centrum för riskfinansiering och 
kapitalplaceringar. Och forskare i värderingsförändringar började tala om en tilltagande misstro mot kollektiva 
arbetssätt och företagsformer och om en allt starkare betoning av individuella frigörelsevärden i människors sociala 
och ekonomiska liv.  
 
Från dagens utsiktspunkt kan man tala om 80-talet som en metamorfos i omvärldens ekonomiska och politiska 
utveckling, som dessutom i väsentliga avseenden inte var till fördel för de traditionella kooperativa 
utvecklingsmodellerna. Kooperativa organisationer tycktes dessutom vara dåligt förberedda, kanske invaggade i en 
självgod säkerhet efter tidigare så framgångsrika utvecklingsperioder, som en del forskare har uttryckt det.  
 
De ekonomiska problemen tvingade fram en alltmer passiv kooperativ anpassning i betydelsen "att göra som andra 
gör". Verksamheterna gjordes mer storskaliga och kapitalkrävande för att konkurrera effektivt och aktiebolaget 
började användas också inom kooperationen. Medlemmarna fjärmades från sina organisationer både som 
beslutsfattare och finansiärer och den kooperativa demokratin blev än mer formell och uttunnad.  Samtidigt 
minskade organisationerna sina insatser för kooperativ bildning, utbildning och djärva framtidstankar.  
 
Medlemmarna började förvandlas från den grundläggande egenskapen att vara subjekt i det kooperativa arbetet till 
att bli objekt för de styrandes ambitioner. Arbetssätten blev mer lika de som användes i de vinstbaserade företagen 
och man kunde t o m höra uttalanden som gick ut på, att det vore dags att "röja undan gammalt ideologiskt bråte". 
 
Medveten pragmatik? 
 
Den kooperativa identiteten anfrättes ytterligare både i handling och tanke och frågorna började banka på den 
kooperativa dörren: Är det kanske så, att de kooperativa principerna - och de värden och mål de ska främja - har 
blivit så föråldrade, att de inte längre duger som vägledning för kooperativ utveckling? Kan de t o m ha blivit så 
hämmande för en effektiv kooperativ utveckling, att det är lika bra att överge dem?  
 
Eller handlar anpassningarna "bara" om tillfälliga avvikelser från det kooperativa, som kooperatörer bedömt som 
nödvändiga för överlevnad i en alltmer svårbemästrad omvärld? Dvs kan det vara uttryck för en kooperativ 
pragmatik, där man räknar med att åter kunna slå in på den sanna kooperativa  utvecklingvägen, den dag 
kooperationen återfår sin kraft? 
 
Den typen av frågor låg med i mitt uppdrag från IKA och mötte mig i mina inledande förberedelser. Kanske kan 
man i dag tycka att tidpunkten inte var den bästa för att gå in på djupet i kooperativa identitetsfrågor, när stora delar 
av kooperationen kämpade för att överleva.  Å andra sidan var det hög tid att se över de kooperativa principerna, 
senast det gjordes var så länge sedan som på 1960-talet. Vi trodde faktiskt också på den tiden, att 80-talet bara skulle 
bli en parentes i historien, som sedan skulle avlösas av ett 90-tal, som för kooperationens del mer liknade tidigare 
framgångsrika decennier. Men med dagens facit vet vi bättre. 
 
Nåväl, jag gjorde bedömningen i rapporten, efter mängder av resonemang med kooperatörer världen över, att 
erfarenheterna från 80-talet mest handlade om anpassningar av den senare typen. Jag kunde inte finna någon utbredd 
vilja att överge traditionella kooperativa grundvärden, de som hade sådana åsikter tillhörde undantagen. Det här 
betraktades som tillfälligt och som det bästa man ansåg sig kunna göra under gällande förutsättningar. Kanske 
träffade jag "fel" kooperatörer, alltför "ideologiskt starka" kooperatörer, men mitt intryck här var rätt entydigt. 
 
Ja, dr Book, vi förstår din oro, men vi är ju ändå kooperatörer som gör det här. Och vi vet ju vad vi vill! 
 
Räcker den goda viljan? 
 
Med detta lät jag mig nöja; så länge det är engagerade kooperatörer vid rodret - som medlemmar, förtroendevalda 
och ledare - så behöver inte tillfälliga avvikelser bli så förödande för identiteten på längre sikt. Trodde jag, eller 
rättare sagt, ville jag tro. 
 
Här fick jag utstå en hel del kritik av forskarkollegor, som betraktade mig som naivt kooperativt godtrogen och som 
slog mig i huvudet med mer eller mindre deterministiska organisationsteorier. Ty det som kan synes vara bara 
marginella avsteg och avvikelser sätter snart igång mekanismer inom organisationen, som sedan sammantaget 
obönhörligen leder bort från det kooperativa. Och efter en tid blir det i det närmaste omöjligt att vrida utvecklingen 
rätt igen. Det leder till s k "icke rekursiva" processer, som det heter på fackspråket.  



 
Detta blir särskilt allvarligt, allteftersom större delar av medlemskretsen tappar sin djupare tillit till sin kooperativa 
organisation och bara ser till de ekonomiska fördelarna. För de kooperativa organisationerna återstår då inte mycket 
annat än att just "göra som andra gör". En god kooperativ vilja bland engagerade kooperatörer räcker då inte enligt 
dessa deterministiskt präglade teorier och hypoteser.  Motkrafterna blir för starka.  
 
Med tanke på 1990-talets erfarenheter, tvingas jag tillägga, framstår detta som mycket obehagliga teorier och 
hypoteser. Jag har på senare tid inte bedrivit någon intensivare forskning i sådana frågor och kan därför inte komma 
med säkrare slutsatser. Men jämför med t ex artikeln "Co-peratives facing the future" av H Münkner i den asiatiska 
kooperativa publikationen Co-operative Dialogue, March 2003.  
 
Essentiella värdeperspektiv 
 
Åter till de mer begreppsmässiga avsnitten i rapporten. När man ska revidera kooperativa principer, kan man då inte 
ändra på kooperativa grundvärden, ta bort några t ex, och fortfarande hävda att det handlar om kooperation? Det var 
en vanlig kooperativt filosofisk fråga under mitt inledande arbete. Svaren var många, både mer fundamentalistiska 
och mer relativistiska.  
 
Jag kan inte gå in på allt detta här, men ändå några synpunkter eftersom sådana frågor säkert aktualiseras också i 
framtiden. I mitt sätt att se på saken, bildar grundvärden och grundidéer en helhet ("eviga mål"), som utgör 
begreppet kooperation och den grundläggande kooperativa identiteten (se kap II). Om dessa värden och mål ändras, 
så ändras också begreppet kooperation. I sådana frågor erinrar jag mig de givande samtal, som jag hade med framför 
allt asiatiska kooperativa tänkare.  
 
Finns det då anledning att förändra bland värden och mål inför nästa sekel? Absolut inte, svarade mina asiatiska 
vänner: Kooperationen är fortfarande en ung rörelse med många idéer, som ännu inte kunnat förverkligas. Men tider 
kommer och tider går. Denna lilla period av historien, som vi just upplevt med sina problematiska erfarenheter, kan 
då inte upphöjas till norm för den mycket långsiktiga framtiden, om vilken vi ännu inget vet. Ja, det är visdomsord, 
som jag gärna håller med om på begreppsplanet, men som kan riskera att bli alltför stelt dogmatisk i den kooperativa 
tillämpningen.   
 
För min del kunde jag tänka mig att ha nämnda inställning "i botten" s a s, men sedan komplettera den med 
bedömningar av vad som kan tolkas ut som "väsentliga värden och mål" ("essensen") i samtid och för mer 
överskådliga framtider. Jämför här mitt citat av den gamle brittiske kooperatören Watkins i ingressen till kap I i 
rapporten. Visst finns det en risk för att identiteten på det sättet kan komma att ändras otillbörligt mycket, t ex om 
man använder sig av en mycket snäv tolkning av essensen. Men det är ändå något som varje tids kooperatörer måste 
avgöra. Någon annan väg finns inte. 
 
 Stockholm 1988 och Tokyo 1992 
 
I själva verket det har varit mycket vanligt under den kooperativa historien att tolka värden och mål i termer av "det 
väsentliga". På IKA-planet kan vi se många exempel på det (kap VII). I det här sammanhanget tänker jag   framför 
allt på förslaget från L Marcus (dåvarande president för IKA) till IKA:s kongress i Stockholm 1988, där han uttryckte 
kooperativa värden och mål i 4 huvudperspektiv:  
 

 Demokrati,  
 Delaktighet,  
 Hederlighet,   
 Omsorg.  

 
Av ovationerna på kongressen och av senare resonemang - framför allt bland asiatiska kooperatörer - kunde jag 
förstå att Lars Marcus hade lyckats åstadkomma en "essens" som berörde kooperatörer i hjärtat.  
 
Det enhälliga beslutet på kongressen i Stockholm blev naturligen en utgångspunkt i mitt arbete. I mina förslag till 
essentiella perspektiv, (kap VII:2.2.) förordade jag, att kooperativa organisationer under den överblickbara framtiden 
borde identifiera sig som organisationer för att 
 

 tillgodose väsentliga behov hos befolkningen  
 utveckla en demokratisk delaktighet i det ekonomiska, kulturella och sociala livet 
 mobilisera och utveckla mänskliga resurser 
 ta samhälleligt ansvar i och för sin verksamhet 
 nationellt och internationellt utveckla sig i samverkan med andra kooperativa och närstående organisationer 

 
Närmare förklaringar och motiveringar finns i rapportens kap VII, avsnitten 3 - 8.  



 
På Tokyo-kongressen väckte den här delen av min rapport mest uppmärksamhet och kallades för mina "globala 
kooperativa värden". De må så kallas, men för mig har de innebörden av essentiella perspektiv för (global) 
kooperativ handling under de närmaste decennierna. Jag tänkte mig förstås, att de kunde vara vägledande i 
revideringen av de kooperativa principerna och av framtidsdeklarationen. Men inte bara det. Jag såg också förslagen 
som inledningen till ett globalt handlingsprogram med syftet att åstadkomma en världskooperationens identitet.  
 
Mitt pedagogiska framställningssätt i rapporten var bristfälligt här, men jag ville här ta steget från det 
beggreppsmässiga planet (kap I) - via de mer verklighetsnära resonemangen i de följande kapitlen - till det 
handlingsinriktade. De kooperativa värdena finns ju bara där i begreppsmässig mening, de skapas i verkligheten 
genom den kooperativa handlingen. 
 
Kongressen ställde sig bakom den här delen av mina rekommendationer, men diskussionerna innehöll också en del 
kritiska röster.  
 
Samhällsansvaret 
 
Det starkaste kritiken före, under och efter kongressen gällde rekommendationen om "samhällsansvar" och kom 
mest från europeiska kooperativa organisationer. Man hävdade med envis emfas, att kooperationen bygger på 
självhjälpsvärden inom medlemsgruppen, där frågan ställdes på sin spets: "Hjälper medlemmarna sig själva genom 
kooperativa föreningar eller hjälper de andra?". Och svaret var givetvis: "Sig själva." 
 
Jag kan inte för en sekund acceptera den tolkningen av kooperativa grunder. Jag anser istället att det kooperativa 
begreppet - när man ser värden, mål och idéer som en helhet - genomsyras av ett samhällsansvar. Visst finns där en 
idé om självhjälp, men den har för den helt övervägande delen av världskooperationen aldrig tolkats så snävt 
avgränsat och egoistiskt, som vore det fråga om att skapa vinster och fördelar bara för den existerande kretsen av 
medlemmar. Kanske t o m på det omgivande samhällets bekostnad.  
 
En blick in i idéhistorien säger mig klart, ta t ex de berömda Rochdalepionjärerna, att redan motiven för att bilda och 
utveckla kooperativa organisationer präglas av ett ansvar för det omgivande samhället. Människor arbetar i 
kooperativa former på självhjälpens och den ömsesidiga hjälpens grund för att skapa bättre livsvillkor för sig själva - 
det är sant - men också för att i enlighet med det påverka och bidra till samhällsutvecklingen. Denna grundläggande 
karaktär på kooperativ identitet kan inte betraktas som föråldrad i den tid vi nu lever och ser framför oss! Tänk bara 
på allt det som gäller naturmiljö (ekologi) och människors hälsa.  
 
Sedan är det en annan sak, att tider med svårare ekonomi kan begränsa utrymmet för att ta samhällsansvar. Men 
detta är en del i den kooperativa dagspolitiken och är i vanlig ordning något som varje tids kooperatörer måste 
besluta om. För min del är jag helt övertygad om, att framtiden behöver kooperatörer och kooperativa 
organisationer, som har förmågan att se utanför sig själva och för att så bidra till ett bättre samhälle. Annars har 
kooperativa organisationer inget där att göra! 
 
Min argumentering här kan kanske tyckas vara överflödig, eftersom ju kongressen i Manchester godkände en ny 
kooperativ princip om samhällsansvaret, i kompromissens tecken uttryckt som ett ansvar för en ekologisk hållbar 
utveckling. Men frågan lär återkomma. Det här handlar om gamla konflikter mellan kooperativa skolbildningar, som 
fanns med redan för 100 år sedan, då IKA bildades. 
 
Kvinnoperspektivet 
 
Den mest uppmärksammade kritiken på själva kongressen kom från ordföranden för IKA:s kvinnokommitté, som 
intensivt hävdade, att hela rapporten saknade genusperspektiv, d v s kvinnoperspektiv. Den kunde därför inte 
accepteras som utgångspunkt för den vidare utvecklingen av kooperativa värden och principer för framtiden!  
 
Jag blev något överraskad, eftersom kvinnokommitténs svar på min förberedande hearing inte innehöll någonting, 
som kunde väcka föraningar om den kritik som nu framfördes. Och jag tyckte, att om det var så illa som det nu lät, 
så hade det varit lätt att ta kontakt med mig under mitt arbete. 
 
Nåväl, när det gäller sakfrågan, så anser jag att kritiken sköt betydligt över målet. Jag hade behandlat denna fråga som 
en brist i den kooperativa demokratin och därvid konstaterat, att kvinnor ofta tillhörde de mest aktiva på 
primärnivåer i kooperativa organisationer. Men ju högre upp i beslutsnivåer, desto mer män och desto färre kvinnor - 
om ens några alls på toppnivåer. Jag framhöll också i rapporten, att denna brist tillhörde de mest angelägna att 
angripa i tillämpningen av framför allt den kooperativa principen om demokrati. D v s i det handlingsinriktade arbete 
som skulle följa efter min rapport.  
 
Den här kritiken följde mig under många år efter kongressen och jag fick alltid frågor om den. Säkerligen kan 



kvinnor ha perspektiv på kooperativa frågor, som är annorlunda än männens och som kan berika den kooperativa 
utvecklingen. Men ett ökat inflytande för kvinnoperspektiven måste, som jag ser det, gå vägen via en förbättrad 
tillämpning av den kooperativa demokratin. 
 
Två typer av principer? 
 
I rapporten ägnade jag mycket utrymme åt att mer direkt resonera om erfarenheter i anslutning till de mest 
problematiska kooperativa principerna, framför allt de om demokrati (kap IV) och om den begränsade kapitalräntan 
(kap V). Jag hänvisar här till rapporten, avsnitten behöver ingen speciell kommentar. Jag föreslog också en del direkta 
tillägg till de gamla principerna (kap VIII), som med något undantag följde med till den slutliga revisionen. Nu efteråt 
är jag särskilt nöjd är jag över, att mitt förslag om en ny princip - den om behovet av oberoende ställning för 
kooperativa organisationer - kunde föras fram till kongressen i Manchester och bli accepterad där. Förhoppningsvis 
kan den vara till hjälp i resonemang med myndigheter och regeringar, särskilt om den också kommer till uttryck i den 
kooperativa lagstiftningen. 
 
Under arbetets gång aktualiserades en del svåra frågor om balansen mellan "värdeprinciper" och "regelprinciper", 
som kan vara av intresse för framtiden. De kooperativa principerna ska ju fungera som en länk mellan grundläggande 
värden och praktiken. De ska vara en vägledning i hur kooperativa organisationer ska byggas upp, för att kunna 
utvecklas med en bibehållen kooperativ identitet och för att kunna föra över grundläggande kooperativa mål och 
värden till verkligheten. Sådana egenskaper hos principerna kräver således, att de har en god förankring både i de 
grundläggande värdena och i den verklighet som kooperativa organisationer arbetar i.  
 
Kan man då åstadkomma en uppsättning sådana principer för framtiden, som kan gälla generellt för hela värdens 
kooperation? Särskilt med tanke på de högst varierande verkligheter, som kooperativa organisationer ställs inför och 
med tanke på de alltfler typer av kooperation, som världskooperationen består av (kap VIII)?  
 
Jag funderade mycket över sådana frågor: Å ena sidan skulle en nära närhet till grundläggande värden - 
värdeprinciper - kunna göra principerna mer generella - men också högst abstrakta och med låg relevans för 
praktikens olikartade behov av vägledande riktlinjer. Å andra sidan skulle principer nära verkligheten – regelprinciper 
- innebära problem med det allmängiltiga i det globala perspektivet. Här fanns det ingen enighet bland engagerade 
kooperatörer; många hävdade att principerna borde vara enkla regler - typ de gamla Rochdale-inspirerade principerna 
som fanns före 1967 - medan andra förordade en ytterligare generalisering av 1967 års principer. 
 
Jag stannade slutligen vid att rekommendera 2 uppsättningar av principer för IKA: (1) En första som utformas nära 
värdebasen, som har universell karaktär och som inte behöver revideras så ofta. (2) En andra som utformas mer nära 
verkligheten och som sedan revideras allteftersom förutsättningarna förändras. Båda är IKA:s kooperativa principer, 
men denna andra typ utvecklas på regional nivå och ev. också för olika typer av kooperation.  
 
Till min förvåning, måste jag erkänna idag, accepterade kongressen utan invändningar mitt förslag. Jag hade väntat 
mig betydligt mer diskussion i den frågan. 
 
Efter Tokyo-kongressen fortsatte kanadensaren Ian McPherson (professor i historia och f d president i kanadensisk 
kooperation) mitt arbete med uppgiften att formulera ett slutligt förslag om principer och framtidsdeklaration. Det 
blev principer, som huvudsakligen var enligt min modell (1), där innehåll i hög grad byggde på min rapport. Så också 
framtidsdeklarationen. Jag hade således anledning att vara nöjd med McPhersons arbete.  Det hade också 
kongressen, som tillstyrkte enhälligt. 
 
På tröskeln till det nya seklet. 
 
En lång förberedelseprocess med en ovanligt intensiv prövning av kooperativa grundfrågor hade således fått ett 
"lyckligt" slut. Och världskooperationen kunde nu gå in i det nya seklet med en reviderad uppsättning kooperativa 
principer och en deklaration om framtiden. Det kooperativa idealets vackra men avlägsna ledstjärna kunde skina 
klarare inför framtiden och huvudvägarna dit har restaurerats.  
 
Men det kooperativa arbetet ska ju ändå bedrivas och utvecklas på jorden. Hur är det då ställt med den kooperativa 
praktiken? Är kooperativa organisationer beredda att ta till sig besluten i Manchester och att pröva sin praktik i 
relation till dem?  D v s anser kooperativa organisationer att besluten har någon relevans för dem i den situation de 
befinner sig? Eller är det mest något som mest får ett symbolvärde i högtidliga sammanhang? 
 
Ja, det är lite obehagliga frågor och det är klart att man hoppas, att det arbete man deltagit i ska få någon praktisk 
betydelse. Men man måste nog vara på det klara med, särskilt efter ett 90-tal som varit minst lika problematiskt som 
80-talet, att det här handlar om mycket långsamma spridningseffekter. Det  kan gå decennier, innan spåren av 
besluten i Manchester kan avläsas i den kooperativa praktikens utveckling.  
 



För min del ser jag det som illavarslande i det sammanhanget, att det går så trögt med att utveckla den andra typen av 
principer, som jag rekommenderade och som Tokyo-kongressen antog. Sådana principer med tillhörande program 
utgör ju de mer jordnära stegen på den väg, som ska föra över de generella principerna och deklarationen till den 
kooperativa verkligheten. Och min tanke var ju, att det skulle vara IKA:s olika regioner som skulle vara de aktiva i 
det utvecklingsarbetet. Av vad jag har sett hittills är asiatisk kooperation den region, som tagit detta på allvar.  
 
Renässans för broderskapsvärdena?  
 
Utmanande visioner är något som karakteriserat kooperationen under sin historia, både sådana som framställts av 
kooperativa organisationer i stora program och utvecklats av enskilda kooperatörer i skrifter och i sina hjärtan. Under 
senare decennier har vi inte sett så mycket av detta och jag har svårt att tro, att det än så länge är meningsfullt att 
ägna sig åt det. Jag tror, att kooperationen under överskådlig tid måste ägna sig åt ett mödosamt fotarbete, för att 
restaurera det som gått snett under de senare decennierna av 1900-talet. 
 
Men sedan…? När yngre generationer alltmer har genomskådat den vinst- och kapitaldrivna marknadsekonomins 
oftast kortsiktiga och materiella fördelar och istället mer ser till dess globala omfördelning från fattiga till rika, till dess 
ekologiska hänsynslöshet och till den profiterande infiltreringen i människors grundläggande behov? Och när yngre 
generationer börjar söka efter alternativa ekonomiska och sociala modeller? 
 
Jag drar mig i det sammanhanget till minnes vad en del framtidstänkare sa för några decennier sedan, då de 
konstaterade att en rad ideologiska -ismer har sin rot i de kända grundvärdena från 1700-talet om "frihet, jämlikhet 
och broderskap". Bland dem också den kooperativa ideologin, kooperatismen. Liberalismen brukar då sägas ha sitt 
huvudperspektiv i frihetsvärdena, socialismen i jämlikhetsvärdena och kooperatismen i broderskapsvärden.  
 
Två sekler har nu passerat, där liberalism och socialism prövats i stora samhällssystem, medan kooperatismen än så 
länge har fått nöja sig med mer begränsade roller. Borde det inte vara tid nu att vrida mänsklighetens essentiella 
perspektiv mot broderskapsvärdena? kunde man höra en del framtidstänkare säga efter en blick in i sina kristallkulor.  
 
Onekligen en skön tanke att vila mot för engagerade kooperatörer. Men ska kooperativa organisationer ha någon 
betydelse som inspiratör mot sådana visioner, ja då måste säkert det vägvisande ljuset komma från asiatiska 
kooperatörer och kooperativa organisationer. 

Tyresö i juli 2003 
Sven Åke Böök           

 

i Kooperativa principer  
De kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativa företag ska omsätta sina värderingar i handling. 
Internationella Kooperativa Alliansen (IKA) antog disse 7 principperne ved verdenskongressen i Manchester (1995), 
och gir följande förklaring av den kooperativa identiteten:   
1:a principen - Frivilligt och öppet medlemskap 
Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig 
medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social tällning, ras, politisk eller religiös övertygelse. 
2:a principen - Demokratisk medlemskontroll 
Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande 
av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. 
Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer 
organiseras också på ett demokratiskt sätt.  
3:e principen- Medlemmarnas ekonomiska deltagande 
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i 
demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma 
egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget 
utgår. 
4:e principen - Självständighet och oberoende 
Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med 
andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer 
demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten. 
5:e principen - Utbildning, praktik och information 
Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så 
att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar. De informerar allmänheten – särskilt unga 
opinionsbildare – om den kooperativa föreningens särart och fördelar. 
6:e principen - Samarbete mellan kooperativa föreningar 
Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att 
samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå. 
7:e principen - Samhällshänsyn 

                                                 



Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av 
medlemmarna. 
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Det norske meierisamvirket i omstilling 
 

I denne artikkelen drøftes ulike produksjonsstrategier det norske meierisamvirket har 
anvendt for å tilpasse seg til endra rammevilkår de siste 10-15 årene og forventningene 
om sterkere konkurranse i framtida. De norske meierisamvirkeselskapene fusjonerte i 
2002 til ett andelsselskap, Tine, og hele organisasjonen ble omdannet til et konsern. Den 
praktiske organiseringen av det nye konsernet kan få avgjørende innflytelse på deres 
evne til å gjennomføre nyskaping. Så langt slutter medlemmene opp om 
omstillingsarbeidet.  
 

 
Formålet med denne artikkelen er å vise noen av strategiene som er anvendt av meierisamvirket i Norge for å tilpasse 
seg en sterkere konkurransesituasjon.i Strategiene er vurdert ut fra hva som er gjort i praksis og i liten grad ut fra 
intensjoner formulert i strategiplaner. Spørsmålet er derfor: hvordan har meierisamvirket tilpasset seg nye rammevilkår? Jeg 
vil spesielt legge vekt på arbeidet med nyskaping. Strategiene drøftes også i forhold til organisatoriske utfordringer, 
blant annet gjennom utvikling av nye hybride organisasjonsformer. Jeg viser at i visse tilfeller kan det ligge et 
potensial for nyskaping i en desentralisert struktur. Dessuten kan anleggsrasjonaliseringer vendes strategisk fra et 
lokalt tap av arbeidsplasser til utvikling av et økt mangfold. 
 

Behov for tilpasning 

Norsk næringsmiddelindustri, inkludert landbrukssamvirket, har fra tidlig på 1990-tallet blitt presset til omstilling fra 
flere hold. Bøndene krever bedre betaling for råvarene fordi jordbruksinntekten også er presset. Dagligvarekjedene 
setter leverandørene opp mot hverandre og krever større effektivitet. Bak dette truer en lemping på 
importrestriksjoner og innstramming på subsidiert reguleringseksport, også som følge av en økt handelsliberalisering 
gjennom WTO. Videre er deler av det tradisjonelle reguleringssystemet av primærproduksjonen og markedene under 
stadig revurdering av offentlige myndigheter.  
Samtidig er oppmerksomheten rettet mot å øke mangfoldet av matvarer, for eksempel gjennom etableringen av 
Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon i regi av Innovasjon Norge, som er et viktig statlig redskap for 
innovasjon og distriktsutvikling. De økonomisk store aktørene i verdikjedene for matvarer har imidlertid problemer 
med å tilpasse seg en markedssituasjon med et økt krav om produktmangfold. De konsentrerer sin virksomhet om 
standard volumproduksjon (Jacobsen & Stræte, 2002).  
Dette er beskrevet som landbrukets strategiske tilpasningssituasjon, hvor landbrukssamvirket må pleie tre ulike roller 
for å sikre legitimering: rollen som interesseorganisasjon, rollen som forvaltningsorganisasjon i det politiske systemet 
og rollen som aktør i markedet (Røkholt, 1999; Røkholt & Borgen, 1999). Mer mangfold i matvaremarkedet og 
tilhørende tilpasninger i landbrukssamvirket berører alle tre rollene, men i første omgang er det organisasjonene som 
markedsaktører som møter dette. I det videre vil jeg konsentrere meg om meierisamvirkets forhold til diversifisering i 
matvaremarkedet. 
Først vil jeg kort beskrive meierisamvirket i Norge. Deretter gir jeg et teoretisk grunnlag for å forstå hvilke 
hovedstrategier meierisamvirket satser på. Videre beskriver jeg strategiene, hvor de to overordna strategiene er 
kostnadslederstrategier og nyskapingsstrategier. Jeg legger mest vekt på den siste. Avslutningsvis peker jeg på noen av 
de organisatoriske utfordringene Tine står overfor. 
 

                                                                                                                                                         



Meierisamvirket i en sterk posisjon  

Det bondeeide meierisamvirket, Tine, er den mest sentrale aktøren i norsk melkesektor, og har vært det i årtier. Det 
første lokale samvirkeselskapet, organisert som et andelslag, ble etablert i 1856. Samvirkemeieriene fikk stor 
utbredelse. Det første samarbeidsorganet for samvirkemeierier ble stiftet i 1881, Den Norske Meieriforening. På 
denne tiden foregikk det en stor utbygging av meierier og rundt år 1900 var det over 780 meierier i Norge - og 
nærmere 9 av 10 var samvirkemeieri (Gjerdåker, 2002).  
Det ble dannet flere samarbeidsforeninger, men det var først i fra 1920-tallet at samarbeidet mellom 
samvirkemeierier virkelig ble landsdekkende. Med statens hjelp fikk meierisamvirket i 1930 ansvar for 
markedsregulering og det ga støtet til en mer samlet opptreden i meierisektoren (Almås, 2002). Siden da har 
meierisamvirket stått sterkt i Norge og det har stadig vært strukturendringer i form av organisasjonsfusjoner og 
anleggsrasjonalisering, fram til konserndannelsen av Tine Gruppa med Tine BA (andelslag) som morselskap i 2002. 
Dagens organisasjonsstruktur er skissert i figur 1.  
Tine Gruppa samlet hadde 5 430 ansatte, omsatte for vel 13 milliarder norske kroner og behandlet om lag 1,5 
milliarder liter melk i 2003 (årsmelding 2003 fra Tine). Til sammenligning hadde Arla Foods (hele konsernet) 17 800 
ansatte, omsatte for mer enn 45 milliarder norske kroner og behandlet om lag 7,2 milliarder liter melk (årsberetning 
2002/03 fra Arla Foods). 
 

 
 

Figur 1: Meierisamvirket etter reorganisering til konsern i 2002. Tine ble omdannet fra en føderativ kooperativ organisasjon til et 
konsern (Tine Gruppa) hvor bøndene ble andelseiere av morselskapet (Tine BA) og de regionale selskapene ble datterselskaper.  

 

Fra tidlig på 1990-tallet har det vært et politisk ønske om mer konkurranse i meierisektoren og har lagt forholdene til 
rette for det. Noen få konkurrenter har ekspandert de siste årene. Likevel hadde Tine en markedsandel på over 95 
prosent av melkesalget til dagligvarehandelen i 2003. For ost var andelen mindre, for eksempel 78 prosent av fast 
hvitost.  
Posisjonen til Tine er med andre ord fortsatt sterk. Det er fortsatt et solid importvern for melk og melkeprodukter til 
Norge, sjøl om det foregår en viss liberalisering i tråd med WTO, EØS-avtale (samarbeidsavtalen med EU) og 
importlettelser overfor de fattigste land i verden.  
Tine er likevel presset fra omverden, både i form av økende innenlandsk konkurranse og ikke minst av hensyn til 
stadig sterkere politisk ønske om friere internasjonal handel. Dette gjør at samvirkeorganisasjonen har tatt noen 
strategiske grep for å tilpasse seg en forventet sterkere konkurranse i framtida. Før jeg går inn på strategiene, vil jeg 
presentere et teoretisk grunnlag. 
  
Produksjonsverdener 
 
Jeg har en praktisk analytisk tilnærming hvor aktørenes handlinger står i sentrum. Det vil si at jeg legger mer vekt på 
å studere praksis enn å studere strategier som formulerte mål og planer. Konvensjonsteori og teori om 
produksjonsverdener (Boltanski & Thévenot, 1999; Storper & Salais, 1997) kan bidra til en fruktbar forståelse av 
utfordringer meierisamvirket står overfor i forhold til arbeid med nyskaping. 
 

                                                                                                                                                         



Et basisbegrep innen teorien om produksjonsverdener er konvensjoner (Storper, 1997; Storper & Salais, 
1997). Industriell produksjon og innovasjon er et komplekst system av aktører, nettverk og handlinger. I konkrete 
situasjoner er aktørene avhengige av hverandre. Disse relasjonene inneholder en viss usikkerhet i forhold til om de 
andre aktørene vil handle slik man forventer. For å være i stand til å samhandle og utvikle kollektiv handling, slik 
industriell produksjon er, må aktørene overvinne denne usikkerheten. Aktørene må ”utvikle en form for ’avtale’ om 
hva som skal gjøres – i den forstand at hver person kan imøtekomme forventningene som andre aktører har, som 
hun eller han sjøl er avhengig av” (Storper & Salais, 1997 s 16, min oversettelse). Denne ”avtalen” er en konvensjon, 
men den er verken formell eller formulert. Den er heller ”en regel som blir tatt for gitt og som alle slutter seg til uten 
refleksjon” (op cit., s 17).  

 
Konvensjoner er relatert til bestemte situasjoner og praksiser, og det utvikles spesifikke konvensjoner i ulike 

bransjer. Disse konvensjonene er vesentlige bidrag til gitte handlingsmønstre for en konkret situasjon. En bedrift 
eller organisasjon er innvevd i etablerte konvensjoner, og når en bedrift i matsektoren forsøker å utvikle nye og 
alternative matprodukter, blir disse etablerte konvensjonene utfordret. Det er derfor viktig å ta hensyn til den 
organisatoriske konteksten som bedriften inngår i, fordi eksterne relasjoner er viktige bærere av de konvensjonene 
som bedriften er innvevd i. Når en lokal bedrift er sterkt integrert i meierisamvirket, kan tilknytningen til 
dominerende konvensjoner i denne bransjen være tilsvarende sterke, og dette har betydning hvis den lokale bedriften 
skal omstille seg til for eksempel en ny produksjon.  

 
Produksjonsaktivitet er basert på en koordinering mellom aktører. På grunn av kompleksitet og mangfold 

er det ”en rekke former for effektive økonomiske sammenhenger i produksjonssystemer, men det er slik at i en gitt 
pragmatisk situasjon er det et begrenset antall muligheter knyttet til mønstret for koordineringer og avtaler. Vi kaller 
disse mønstrene for mulige produksjonsverdener (Worlds of production) (Storper & Salais, 1997 s 20). For å si det kort: ett 
sett av konvensjoner skaper en produksjonsverden.  

 
Anvendt teknologi, produksjonsorganisering og bedriftens markedstilnærming er basiselementer i en 

analyse av industrielle aktiviteter i et kapitalistisk system, slik vi også må kunne si den norske verdikjeden for melk er. 
To idealtyper av produkter kan konstrueres ut fra teknologianvendelsen i produksjonen. Et standardisert produkt er 
laget med en kjent og vel utbredt produksjonsteknologi, hvor lik kvalitet er lett å oppnå, slik at konkurransen i 
hovedsak dreier seg om pris (Storper, 1997 s 109). Et spesialisert produkt er framstilt med teknologi og kunnskap som 
er begrenset til en gruppe spesialister. Dette kan også omfatte unik erfaringsbasert kunnskap. Produktkvaliteten er 
alltid en viktig konkurransestrategi hos disse bedriftene, og i ekstreme tilfeller kan pris bli et sekundært forhold i 
konkurransen.  

 
Videre kan det konstrueres to idealtyper av produkter ut fra bedriftenes markedstilnærming. Et generisk 

produkt kan selges direkte i markedet fordi kvaliteten er velkjent. Dette markedet er forutsigbart fordi det appellerer 
til et stort antall kjøpere. Dermed kan produsentene estimere markedsendringer og planlegge investeringer og 
ressursbruk etter det. Den andre idealtypen er dedikerte produkter med kvaliteter eller spesifikasjoner orientert mot 
behovene til en spesiell kunde eller en spesiell type kunder. Dette markedet er karakterisert av mer personlige 
relasjoner mellom produsent og kjøper, framfor tilbuds- og etterspørselskurver vi kan finne som beskrivelser for det 
generiske markedet.  

 
Idealtypene kan settes sammen og forme fire nye idealtyper, som vist i figur 2. Min anvendelse er også 

inspirert av Murdoch og Miele (1999) og Murdoch mfl (2000), som har anvendt teorien om produksjonsverdener på 
matvaresektoren. Jeg anvender en webersk forståelse av idealtyper, det vil si de er konstruksjoner av ideer og ikke 
beskrivelser av virkeligheten. De er her tilpasset matvareproduksjon og foredling, og spesielt meierisektoren. Disse 
fire idealtypene er et verktøy for å kategorisere mønstre for koordineringer og avtaler i det økonomiske 
produksjonssystemet og kan derfor kalles produksjonsverdener. 

 
1. Innen masseproduksjon utformes og produseres produkter med standardisert teknologi for et stort antall kjøpere. 

Konsummelk, gul- og brunost er typiske eksempler på slike produkter i den norske meierisektoren.  
2. Innen høyteknologiproduksjon utformes og produseres produkter med spesialisert teknologi for et stort antall 

kjøpere. Høyteknologi i matforedling inkluderer ikke bare avansert produksjonsutstyr som er begrenset til bruk 
av et fåtall spesialister eller produksjonsmiljøer, men kanskje i enda større grad ømfintlige biologiske prosesser. 
Produksjon av muggost er for eksempel en krevende produksjon, særlig fordi den er avhengig av 
bakteriesammensetningen. Det gjør også at det er vanskelig for andre å kopiere slike produkter. Andre 
eksempler på meieriprodukter kan være ”functional food”, som Tines Biola-produkter.  

3. Innen industrialisert nisjeproduksjon utformes og produseres produkter med standardisert teknologi for et begrenset 
antall kjøpere med spesielle behov eller ønsker, eller for spesielle markedssegmenter hvor produsenten er i stand 
til å holde en dialog med kjøper. Ved å skreddersy produktene, og med spesiell markedsføring, vil kundene være 
villige til å betale ekstra – til og med betydelig ekstra – for disse produktene. Ved en slik nisjeorientering kan 
man ta ut ekstra verdier i markedet. Her ligger det også muligheter i utvikling av blant annet produkter med 

                                                                                                                                                         



lokal og regional forankring. Eksempler fra meierisektoren kan være laktoseredusert melk og spesielle oster etter 
tradisjonelle resepter, som pultost.  

4. Innen lokal produksjon utformes og produseres produkter på en håndverkspreget måte ofte i tråd med lokale 
tradisjoner. Markedsføring og distribusjon er målrettet, og salget er i høy grad basert på personlige relasjoner og 
på tillit. Gårdsforedlet ost er eksempler på produkter som kommer fra denne produksjonsverdenen.  

 
 

 
Figur 2: Produksjonsverdener i meierisektoren. Etter Storper og Salais (1997) og Murdoch mfl (2000). 

 
Teorien om konvensjoner gir muligheter til å gå mer i dybden på å drøfte organisatoriske utfordringer. Det gjelder 
for eksempel hvis en bedrift skal innføre en ny produksjonsstrategi som bryter med bedriftens basisproduksjon. 
Siden det anvendes ulike teknologier og markedstilnærminger i de strategiene, blir det også utviklet ulike 
konvensjoner. Det blir dermed behov for å bryte ut av etablerte konvensjoner og utvikle nye for å oppnå 
Schumpeters ”nye kombinasjoner” av ressurser og virkemidler for å få til nyskaping (Schumpeter, 1934 s 66). 
Konvensjonsteorien kan dermed styrke forklaringsevnen og utfylle teorien om produksjonsverdener som har en 
svakhet når det gjelder å forklare endring. Slik kan man motvirke at det teoretiske rammeverket blir for strukturelt 
deterministisk. Teoriene er i en annen studie anvendt på eksempler fra den norske meierisektoren (Stræte, 2004).  
Jeg går nå over til den empiriske analysen av meierisamvirkets tilpasninger. i Tilpasningene er en kombinasjon av 
strategiske vegvalg og av en praksis utviklet gjennom år – en form for ”sti-avhengighet” hvor konvensjoner er et 
sentralt element.  
 
Hovedstrategier i meierisamvirket 

Arbeidet med omstilling i meierisamvirket er uttrykk for et behov for å finne veger å tilpasse seg nye rammevilkår 
med økende konkurranse, overproduksjon av melk i primærleddet, endrede forbrukervaner med blant annet 
synkende forbruk av konsummelk og påfølgende overkapasitet i industrien. I forhold til Røkholt og Borgens (1999) 
legitimeringsroller nevnt foran, har Tine strategier for alle tre rollene. Den ferskeste er fusjonsprosessen til konsern 
på organisasjonssiden, som resulterte i at konsernet var operativt fra 2002. Jeg skal imidlertid konsentrere meg om 
markedsrollen, men også berøre medlemsrollen. Jeg vil grovt sett dele inn markeds- og produksjonsstrategiene i to 
hovedtyper.i  
 
Den ene typen er kostnadslederstrategier med kostnadsreduksjon og effektivitetsøkning for å styrke konkurranseevnen. 
Disse strategiene vil jeg plassere innenfor produksjonsverdenen masseproduksjon (jf figur 2). Dette tilsvarer Porters 

                                                                                                                                                         



(1992) kostnadslederstrategi som konkurransestrategi. Den andre typen er nyskapingsstrategier med produktutvikling og 
markedsutvikling, både generelt og rettet mot spesielle segmenter. Fokuset er mer rettet mot å øke inntektene, og i 
mindre grad å redusere kostnadene. Disse strategiene kan plasseres i alle fire produksjonsverdener, avhengig av 
hvordan de innrettes. Dette kommer jeg nærmere tilbake til. Først noen ord om det viktigste innen 
kostnadslederskap. 
 
Strukturrasjonalisering og spesialisering har vært og er fortsatt viktige tilpasningsstrategier for meierisamvirket for å 
tilfredsstille kravene til kostnadslederskap. På grunn av Tines dominerende markedsposisjon og strenge 
importrestriksjoner, kan kostnadslederskap sies å være noe påtatt, men det er ikke tvil om at presset for å holde 
kostnadene nede er til stede. Strukturrasjonalisering har foregått over en lang periode. Begrunnelsen for strategien er 
at bedre kapasitetstilpasning og utnyttelse av stordriftsfordeler gir høgere effektivitet og dermed lågere kostnader per 
produsert kilo eller liter vare. Dette kan gi bedre priser til produsentene, bedre forhandlingsrom overfor 
dagligvarekjedene og mer ressurser til nye satsinger.  
Strukturrasjonalisering inneholder flere elementer. Den mest synlige er anleggsrasjonalisering, som begrunnes i 
overkapasitet i produksjonen. Når melkeforbruket går ned, mulighetene for reguleringseksport reduseres og 
konkurrenter tar markedsandeler, blir kapasitetsutnyttelsen nødvendigvis dårligere i meierisamvirket. Fra 1989 til 
2001 er antallet meierianlegg redusert fra 140 til 62 – en nedgang på 56 prosent på 12 år. I samme periode er antall 
ansatte gått ned med 27 prosent. Melkeleveransen fra medlemmene er redusert med 9 prosent fra 1988 til 2000 (Tine 
Norske Meierier 1988, 2000). Det er ikke tvil om at det er gjennomført en kraftig rasjonalisering. Denne strategien 
kan plasseres innenfor produksjonsverdenen masseproduksjon (jf figur 2). 
Et annet element er produksjonsspesialisering. Det har vært en utvikling fra at det enkelte anlegg drev med variert 
produksjon, via spesialisering innenfor et meieriselskap, til i dag hvor produksjonsspesialisering skjer etter 
koordinering fra sentralt hold i Tine Norske Meierier. i Det har også skjedd en tilsvarende spesialisering av 
kompetansesammensetningen. En generell og bred kompetanse om meieridrift er ikke lenger nødvendig ved alle 
anlegg. Samtidig er den heller ikke tilstrekkelig. I en del tilfeller er det nødvendig med spesialkompetanse, for 
eksempel om produksjon av spesielle oster. Produksjonsspesialisering er i stor grad teknologidrevet og motivert ut 
fra muligheter til stordriftsfordeler. Ut fra dette hører denne strategien hjemme i verdenen med masseproduksjon. 
Den åpner imidlertid for teknologisk spesialisering og dermed i retning av en av de andre produksjonsverdene. 
Videre er det foretatt funksjonsspesialisering ved at for eksempel produktutvikling, markedskontakt og salg er lagt til 
hovedadministrasjonen i regionselskapene eller sentralt til Tine Norske Meierier. Ved etablering av et konsern, kan 
man forvente en ytterligere funksjonsspesialisering.  
Kostnadslederstrategier blir ikke nærmere utdypet her. I stedet går jeg over på nyskapingsstrategier hvor 
produktutvikling generelt er den absolutt viktigste økonomisk sett, men også utvikling av regionale produkter og 
nisjeprodukter, og utvikling av gårdsforedling er viktige delstrategier. Disse strategiene kan gå i retning av alle fire 
idealtypiske produksjonsverdener. Det må i tillegg nevnes at Tine også har ekspansjonsstrategier knyttet til områder 
utenfor det som tradisjonelt knyttes til melk. Det er for eksempel innen marin sektor hvor Tine bruker sin 
distribusjons- og markedskompetanse. Videre satses det noe på eksport, for eksempel av osten Jarlsberg. Disse 
ekspansjonsstrategiene er ikke nærmere omtalt her.  
 

Produktutvikling i Tine 

Meierisamvirket har satset sterkt på produktutvikling de siste årene. Utgangspunktet er markedsendringer med 
markert nedgang i salget av konsummelk, men også økt konkurranse. Oppbyggingen av merkenavnet Tine, nye prod-
ukter i mange varianter og ny emballasje er resultater av denne satsingen. Det aller meste av denne aktiviteten har 
vært knyttet til Tine Norske Meierier sentralt, hvor markedsavdelingen og FoU-sentret er drivkreftene.  
Produktutvikling kan være mangfoldig i sitt praktiske innhold. Man kan tenke seg at produktutvikling omfatter en 
skala som går fra mindre produktendringer i den ene enden, via nye smaksvarianter, pakningsstørrelser og emballasje, 
til helt nye produkter i den andre enden.  
Et eksempel på endringen i produktutvalg kan hentes hos Tine Midt-Norge, hvor tilbudet av antallet flytende 
melkeprodukter ble fire ganger større fra 1979 til 1999 (Stræte, 1999). Dette inkluderte også produkter som andre 
Tine-selskaper produserte, men som Tine Midt-Norge markedsførte. Ved inngangen til 1999 kunne Tine tilby 
dagligvarehandelen 250 produktvarianter innen kategorien flytende melkeprodukter. Det skjer stadig endringer i dette 
produkttilbudet, men en undersøkelse viser at svært få av de 8-10 produktlanseringene som Tine årlig kom med, var 
helt nye produkter. Det aller meste var produktforbedringer (Gripsrud & Olsen, 2001). 
Ostemarkedet i Norge er viktig, med en omsetning i butikk på 3,7 milliarder norske kroner i 1999. Samme år ble det 
anslått å være 1 630 produktvarianter av ost på markedet, det inkluderer også alle andre produsenter enn Tine. Av 
disse var 202 nylanseringer, men det totale antallet var likevel gått ned fra året før, fordi 274 varianter ble trukket fra 
markedet (ACNielsen, 2000). Sjøl om dette tilbudet er formidabelt for forbrukerne, er det fortsatt muligheter i 
markedet.  
Det aller meste av omsetningen og produktutviklingen foregår innen den produksjonsverdenen som er kalt 
masseproduksjon. Produktutviklingen i Tine Norske Meierier er drevet både ut fra markedsbehov og ut fra 
råvareoverskudd, men det er fokuset på råvarene som i størst grad preger organisasjonen (Gripsrud & Olsen, 2001 s 
98). Dette er for øvrig noe de har til felles med Norsk Kjøtt og Prior. Når det gjelder omsetning sto for eksempel de 

                                                                                                                                                         



tre mest solgte ostene her til lands (Tine Norvegia, Tine Gudbrandsdalsost og Synnøve Gulost) for 49 prosent av 
verdiomsetningen av ostemarkedet i 1998 (ACNielsen, 2000). Standard volumprodukter er viktigst for Tine.  
Størst mulighet for nyskaping i retning av andre produksjonsverdener ligger trolig i nye markeder og nye 
markedssegmenter. Sjøl om Tines lansering av ungdomsdrikken OX (smakstilsatt melk) i 1998 ikke ble noen suksess, 
synes forsøket med å nå ut til nye grupper å være riktig i en slik produktviklingsstrategi. Ut fra markedstilnærming 
burde OX tilhøre produksjonsverdenen industrialisert nisjeproduksjon (jf figur 2). Kanskje en grunn til at Tine 
mislyktes med lanseringen, var at de la opp en markedstilnærming som var preget av masseproduksjon? Det vil si 
tilnærmingen ble for generisk og for lite innrettet mot ungdomsgruppa de siktet mot. En vel så aktuell forklaring, er 
at melkedrikk i utgangspunktet er en generisk drikk som er svært vanskelig å målrette mot et såpass krevende 
segment som ungdommer.  
 
Utvikling av regionale produkter og nisjeindustri 

 
Meierisamvirket har i flere år hatt åpning for at de enkelte selskapene innenfor meierisamvirket kan utvikle egne 
produkter som et supplement til produktspekteret innenfor Tine-merket.i Slike produkter utviklet ved et 
meierisamvirkeselskap kaller jeg regionale produkter, og disse blir ikke markedsført med Tines logo. Begrunnelsen for 
bruk av dette begrepet, er at de fleste meieriselskapene er knyttet til en region og at slike produkter har et markeds-
potensial ved å ha opprinnelse i en bestemt region. Ved å bruke benevnelsen regionale produkter, kan man også 
skille mellom standard meieriproduksjon og egenutviklet produksjon ved et meieriselskap.  
Regionale produkter som utvikles i selskapene kan være nisjeprodukter, tilhørende produksjonsverdenen 
industrialisert nisjeproduksjon (jf figur 2). Sjølve produksjonen, produktutviklingen og markedskontakten krever en 
annen tilnærming enn for standardproduktene. Det må andre konvensjoner til enn de man har behov for i 
masseproduksjon.i Det er det unike som skal rendyrkes og ikke det gjennomsnittlige og standardiserte. For bedriften 
er dette en utfordring som krever ny kunnskap og organisasjonslæring.    
Det kan være en svært vanskelig oppgave å samordne produksjonsmåter som hører til to ulike produksjonsverdener. 
Drivkraften for få utviklet slike regionale produkter må derfor være lokalt ved bedriften. Det finnes eksempler på at 
en bestyrer av et lokalt meierianlegg opptrer som den reneste entreprenøren og er i stadig utvikling med nye 
produkter og planer, men også på at samspill mellom lokalsamfunn og bedrift kan gi gode resultater (Stræte, 2004). 
En slik regional produksjon er derfor mest egnet for et begrenset antall meierianlegg innenfor meierisamvirket, og 
noen få gjør det.  
Disse regionale nisjeproduktene vil delvis ha en annen karakter enn de produktene med liten omsetning som 
meierisamvirket tradisjonelt har omsatt og kalt nisjeprodukter. At et produkt omsettes i et lite volum er ikke 
tilstrekkelig til å kalle det et nisjeprodukt. At et selskap produserer regionale produkter betyr med andre ord ikke 
automatisk at det produserer nisjeprodukter, det vil si produkter tilpasset spesielle kundegrupper eller 
markedssegmenter.  
Omfanget av regionale produkter i Tine er ikke så stort, men eksempler på slike er: ”Pultost”, ”Fruktmelk”, ”Søst”, 
”Ryfylkegomme”, ”Dravle”, ”Mølsgomme”, ”Surost”, ”Namdalsgomme” og ”Kviteseid-smør”. Disse produktene 
kan slik de produseres og markedsføres, fordele seg i retning av alle fire produksjonsverdener. De har i dag begrenset 
økonomisk verdi i forhold til den totale omsetningen. Slike og tilsvarende produksjoner berører likevel en del lokale 
bedrifter og anlegg. I en undersøkelse blant alle norske meieribedrifter fant vi at 27 prosent av bedriftene mente de 
utmerket seg ved å produsere varer med særpreg for spesielle markedsnisjer og 19 prosent produserte produkter med 
lokal/regional tilknytning (Stræte & Rye, 2002). Nyskaping rettet mot spesielle markedssegmenter er dermed ikke 
bare en parentes i norsk meierisektor. 
Ved å rendyrke nisjeelementet i regionale produkter som nevnt foran, kan det oppnås en sterkere posisjon i 
markedet. Nisjeproduktet får en tilleggsverdi knyttet for eksempel til opprinnelse, tradisjonell oppskrift, spesielle 
produktegenskaper eller lignende. Denne tilleggsverdien gir grunnlag for å ta ut en høgere markedspris. Det siste er 
sjølsagt viktig for å lykkes bedriftsøkonomisk med produktet, men det er ingen selvfølgelighet at høgere nisjepris blir 
tatt ut. Markedsøkonomiske kalkylemodeller for standardproduksjon gjelder ikke her, og det kan det være vanskelig å 
få aksept for. Det finnes eksempel på at produktidéer er blitt vraket, fordi man har plassert nisjeprodukter i kostnads- 
og inntektsnormer for standardprodukter.    
I selskapet Tine Finnmarki ble det iverksatt et forsøk på å utvikle regionale produkter ved selskapets to egne anlegg. 
”Fruktmelk” fra Alta ble utviklet med tanke på å bli et nisjeprodukt med en lokal profil med midnattssol, Nordkapp 
og Altaelva – et typisk regionalt produkt uten bruk av Tine som merkevare. Men markedsføringen og distribusjonen 
ble vanskelig i det etablerte systemet for standardprodukter. En greide ikke å endre konvensjoner og rutiner for å få 
til en skikkelig markedslansering, og produktet ble tatt ut av produksjon i 2001.  
Et annet produkt, ”Kesam”, et ferskostprodukt (kvarg), ble lansert nasjonalt under Tine-merket i mai 2003. Dette 
har slått an og salget har vært bra, mer enn prognosert og har bidratt til å øke foredlingsgraden i selskapet og trygge 
videre virksomhet. ”Kesam” har preg av å være et standardprodukt og slik sett medfører ikke denne nyskapingen at 
det blir skiftet produksjonsverden. Det er en betydelig utfordring å skulle endre produksjonsform når bedriftens 
konvensjoner i sterk grad er knyttet til masseproduksjon. ”Kesam” er blitt en suksess, dog ikke som et regionalt 
produkt, men som et generisk Tine-produkt. Med andre ord, man lyktes ikke med den første strategien, men lyktes 
når man vendte tilbake til generisk produksjon.   

                                                                                                                                                         



Blant Tines meieriselskaper er det imidlertid flere selskaper – og anlegg, som har utviklingsarbeid på gang i retning 
bort fra masseproduksjon. En undersøkelse av alle meieribedrifter, også de få utenfor Tine, viser at potensialet er til 
stede i bedriftene. Det var en langt større andel av bedriftene som mente de hadde, eller hadde tilgang til, 
kompetanse på produktutvikling enn de som opplyste at de faktisk drev med utvikling av nye produkter. Sjøl om 
egen kompetanse her skulle være overvurdert, vitner det likevel om en interesse for nyskaping (Stræte & Rye, 2002). 
Tine har etablert selskapet Ostecompagniet for å håndtere salg og markedsføring av spesialprodukter og dermed 
holde denne virksomheten atskilt fra standardproduksjonen.  
 

Omstilling av anlegg 

Meierisamvirkets strukturrasjonalisering med nedlegging av anlegg og lokale arbeidsplasser, hadde i flere år vært en 
hodepine for organisasjonen. Dette var utgangspunktet for prosjektet ”Tak for ny næring” i 1995. Prosjektet skulle 
bidra til etablering av nye arbeidsplasser i nedlagte meierianlegg. Dette arbeidet ga imidlertid ikke ønskede resultater 
og prosjektet ble lagt om (se sluttnote to) Men erfaringene bidro til at man i større grad begynte å se på muligheter 
for omstilling i organisasjonen, både ved anlegg og i selskaper. Omstillingsstrategier kunne brukes aktivt til å finne 
produksjoner og markedstilnærminger som ikke passet inn i den mer standardiserte Tine-organisasjonen. Det som da 
i utgangspunktet var et overflødighetsproblem, kunne bli en mulighet for nyskaping.  
I flere meieriselskaper har det foregått interessante prosesser på dette feltet. Tine Midt-Norge er et eksempel hvor 
denne omstillingstankegangen ble satt ut i livet. Den fikk først sin variant i form av en større prosess hvor 
meieriselskap og lokalsamfunn samarbeidet om ny virksomhet i meierianlegg. Selskapet gjennomførte i 1997/98 et 
omfattende arbeid for å tilpasse sin produksjonskapasitet innen hvitostproduksjon til markedsbehovet. I dette 
arbeidet ble det brakt inn et fokus på omstillingsmuligheter for utsatte anlegg. Selskapet la planer for å bevege seg fra 
tradisjonell strukturrasjonalisering med nedlegging av meierianlegg til omstilling av anlegg (Tine Midt-Norge 1997). 
Fokus ble ikke lenger satt kun på kostnadsreduserende tiltak, men også på nyskaping som kunne gi selskapet og 
medlemmene økt inntjening og medlemsnytte på sikt. Omstilling ble organisert i minst to ulike former, hvor man 
blant annet kan skille på i hvilken grad arbeidet var lokalt forankret.  
I den ene varianten ble arbeidet forsøkt forankret lokalt, men initiativet kom fra selskapsledelsen, slik at arbeidet må 
sies å ha foregått ”ovenfra-og-ned”. Ved noen av Tine Midt-Norges omstillingsanlegg ble det etablert 
prosjektgrupper ledet av meieribestyrer og med deltakelse fra ulike deler av meierisamvirket, og eksterne deltakere fra 
kommunalt og regionalt nivå. Det ble også benyttet konsulentbistand for å ta seg av prosjektstyring og koordinering. 
Meieriselskapets administrasjon ledet sjøl prosessen med sterk forankring hos styret som representerer andelseierne 
og ansatte. Tine Midt-Norge regnet med to gevinster fra gjennomføringen av disse omstillingsprosessene. Den ene 
var forretningsgevinst i form av ny virksomhet i anlegg hvor ordinær meieridrift ble avviklet. Den andre var gevinst i 
form av organisasjonsmessig læring, for dette var en ny arbeidsmåte for selskapet. I likhet med de første 
etterbruksforsøkene i ”Tak for ny næring” ga heller ikke dette forventede resultater raskt nok. Forretningsgevinsten 
lot vente på seg, men læringen har vært betydningsfull. Nye innsikter og nye idéer blir overført og iverksatt i andre 
deler av meierisamvirket. 
Den andre varianten kan knyttes til meieriet på Røros, hvor prosessen må sies å være ”nedenfra-og-opp”. Tine Midt-
Norge som eier, ble i 1999 sterkt oppfordret til å iverksette et omstillingsarbeid her. Selskapet hadde nå også noe 
erfaring fra de nevnte omstillingsforsøkene. Meierianlegget skulle avvikle den ordinære meieridriften, men det var 
ønskelig å fortsette med deler av den økologiske produksjonen. Sterkt lokalt engasjement, både blant 
melkeprodusenter – spesielt de med økologisk produksjon – og ansatte ved anlegget, økte muligheten for en ny 
virksomhet på Røros. Den nye virksomheten lå an til å bli foredling av helt nye økologiske produkter. Det ble også 
planlagt en ny variant av ”samvirke i samvirke” på eiersiden: en nokså unik eierkombinasjon av produsenter, ansatte 
og etablerte samvirkeorganisasjoner. En slik organisasjonsform ble imidlertid ikke løsningen – det ble for komplisert 
å fordele andeler mellom enkeltbønder på den ene siden og milliardselskaper på den andre. Man klarte likevel å 
kombinere lokale ressurser og lokalt engasjement, med kapital og kompetansemessig tyngde fra store aktører – en 
mobilisering av ressurser horisontalt i lokalsamfunnet og vertikalt i verdikjeda (Flø, Forbord, & Stavrum, 2000; 
Stræte, 2004). I januar 2001 ble Rørosmeieriet AS stiftet med Tine Midt-Norge, Tine Østlandsmeieriet, lokale 
melkeprodusenter, ansatte ved meieriet, en lokal investor og en lokal transportør på eiersiden. Forretningsfilosofien 
er å produsere varierte høykvalitetsprodukter av lokale råvarer. Det ser ut til å nærme seg produksjonsverdenen 
industrialisert nisjeproduksjon og muligens i retning lokal produksjon (jf figur 2) (Stræte, 2004). Selskapet fikk også 
innvilget midler fra Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon til utvikling, foredling, markedsføring og salg av 
regionale matvarer. Dette hadde på grunn av konserntilhørighet ikke vært mulig, om et Tine-selskap hadde eid 
virksomheten fullt ut.  
Det gjenstår sjølsagt å se om det nye selskapet vil klare seg i markedet, men så langt ser det ut til å ha funnet en 
hensiktsmessig organisasjonsform. Meierisamvirkets organisasjonsform synes ikke fleksibel nok til å skape 
tilstrekkelig handlingsrom for denne typen utviklingsarbeid. Det er dermed grunn til å reise spørsmålet om Tine bør 
drive med slikt nyskapingsarbeid, i så fall med hvilken rolle. Dette gjelder særlig når man sikter inn mot andre 
produksjonsverdener enn den man er etablert i. Ansvaret er nå skjøvet fra meieriselskapet til de lokale aktørene på 
Røros. I forhold til de første omstillingsforsøkene ser vi at det kan ha stor betydning at det er lokale krefter, gjerne 
med entreprenøregenskaper, som er drivkrefter i en slik omstilling (”nedenfra-og-opp”). Disse kan makte å bryte opp 

                                                                                                                                                         



gamle konvensjoner og utvikle nye. Tine Midt-Norge kan likevel ha en rolle å spille som en tålmodig medeier og 
støttespiller. Dette til sammen kan bli avgjørende for om en ny lokal virksomhet kan bli en suksess. 
Den organisatoriske og eiermessige løsningen som ble valgt i eksemplet fra Røros, kan vise en ny veg å gå for 
samvirkeorganisasjoner. Sjøl om det nye lokale meieriselskapet ble et aksjeselskap, har det likevel i stor grad en 
kooperativ tilnærming. Det er et viktig formål for eierne av selskapet å ha nytte gjennom bruk og i mindre grad 
oppnå avkastning gjennom innskutt kapital. For både bønder og ansatte er det virksomheten som er viktig, og for det 
etablerte meierisamvirket bidrar det nye lokale meieriet til større mangfold i et innenlandsk marked som roper på mer 
konkurranse. Slik sett kan dette være en form for hybrid organisering hvor man pragmatisk kombinerer ulike eierformer 
når aktørene er av svært ulik karakter, men likevel har nytte av å samarbeide.i  
 

Gårdsforedling i frammarsj  

En annen nyskapingsstrategi er knyttet til gårdsforedling av melk, som kan plasseres i produksjonsverdenen lokal 
produksjon (jf figur 2). Myndighetene arbeider svært aktivt for å etablere en ny småskalabransje, blant annet gjennom 
apparatet for bygdeutviklingsmidler og Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon. Initiativet Norsk Gardsmat, 
slått sammen med Norsk bygdeturisme i 2004, er også et ledd i dette.i  
 
Resultatet er et betydelig antall nyetableringer med ambisjoner for videre utvikling og vekst. Norsk Gardsmat alene 
hadde i 2002 nærmere 200 medlemsgårder. Det var imidlertid få av disse som drev med gårdsforedling av melk. Av 
Norsk Gardsmats medlemmer var det vel 20 som tilbød melkeprodukter (www.norskgardsmat.no, 29.04.2002). 
Samtidig er det en del melkeprodusenter som foredlet uten at de var med i Norsk Gardsmat. I 2000 var om lag 80 av 
Tines medlemmer involvert i gårds- og småskalaproduksjon (”bulleTINE” nr 5, 2000). I omsatt volum er 
gårdsforedling fortsatt svært liten, men både volum og verdi er i økning. For flere bønder gir dette nå verdifulle 
økonomiske bidrag. I en spørreundersøkelse svarte 13 prosent at de drev med eller hadde planer om å starte opp 
med småskala matforedling (Nationen, 24.11.04). Det er derfor grunn til å tro at omfanget vil øke i årene framover, 
og at aktiviteten kan bidra til å revitalisere en del bygdesamfunn. En stor utfordring ligger blant annet i å legge for-
holdene bedre til rette. Det krever at hindringer som ligger i vegen for etablering og utvikling av småskala 
matproduksjon blir redusert. Videre bør man få til en mer koordinert utnyttelse av samfunnets kompetanseressurser 
og institusjoner i utviklingen av en relativt ny næring (Kvam, 1999; Kvam, Brastad, Stræte, & Borch, 2002).  
Utviklingen av gårdsforedling av melk innenfor meierisamvirket reiser også nye problemstillinger knyttet til med-
lemskapsforhold. Da interessen for gårdsforedling av melk begynte på midten av 1990-tallet, var forholdet mellom 
gårdsforedlerne og meierisamvirket anstrengt, samt at det offentlige regelverket ikke var tilpasset. En rekke spørsmål 
var uavklart, som for eksempel leveringsplikt, kvotespørsmål og tilskuddsordninger. Dette har imidlertid bedret seg 
betraktelig, og flere gårdsforedlere opplever Tines organisasjon som en ressurs i stedet for et hinder for etablering. 
Tine har etter hvert fått avklart sitt forhold til gårdsforedlere, både prinsipielt og mer praktisk.  
Gårdsforedling kan i dag drives av meierisamvirkets medlemmer, men Tine involverer seg ikke i verken produksjon 
eller markedsføring. Det forhindrer ikke at de bidrar med kompetanse hvor det er aktuelt. Blant annet som følge av 
utviklingsarbeidet i ”Tak for ny næring”, fattet Tine Norske Meierier et ”småskalavedtak” i 1997 (se sluttnote fem) 
og de satte ned en egen intern arbeidsgruppe som skulle koordinere arbeidet med lokal foredling i meierisamvirket. 
Dette arbeidet resulterte i en egen tiltaksplan, som styret i Tine Norske Meierier sluttet seg til (Meieriposten nr 9, 
2000). Også det offentlige har engasjert seg med blant annet å utarbeide en strategiplan for utvikling av småskala 
melkeforedling i Norge, for eksempel Statens landbruksbank i 2000, seinere Innovasjon Norge. 
En slik tilpasning fra Tines side synes fornuftig ut fra at gårdsforedling krever en helt annen produksjonsform og 
markedstilnærming, som en stor organisasjon ikke vil klare å oppnå. Det må utvikles nye former for konvensjoner 
som går i retning av produksjonsverdenen lokal produksjon. Det kan være lettere å få til dette utenfor Tines 
organisasjon. Ledelsen i Tine erkjente dette etter hvert, og har bidratt til at deres medlemmer kan drive egen 
gårdsforedling med direktesalg og leveranse av melk til meierisamvirket på samme tid. Med andre ord: en oppmyking 
av leveringsplikten til meierisamvirket. 
Meierisamvirket er imidlertid en stor organisasjon og blant enkelte mellomledere, fagpersoner og medlemmer sitter 
nok tradisjonelle holdninger og konvensjoner godt rotfestet fortsatt: gårdsforedling er utbetydelig, det skaper 
problemer for meierisamvirket og er usolidarisk i forhold til samhold innad meierisamvirket. Det er likevel blitt en 
langt mer positiv holdning i organisasjonen generelt og enkeltpersoner i Tine bidrar som rådgivere.   
Bøndene slutter opp om samvirket 

Et spørsmål man sjølsagt må stille seg, er om Tine har lykkes med sin omstilling, sine valg og gjennomføring av 
strategier i praksis? Det er flere måter å vurdere om meierisamvirket har hatt suksess. Her kan vi gå tilbake til 
legitimeringsrollene til Røkholt og Borgen: medlemsorganisasjon, forvaltning av politikk og markedsaktør. 
 Oppslutningen om meierisamvirket blant andelseierne er fortsatt stor. Q-Meieriene, det eneste konkurrerende meieri 
av omfang som kjøper melk direkte fra melkeprodusenter, har om lag 515 bønder som årlig leverer 60 millioner liter 
melk (Nationen 2005-02-10). Det er med andre ord Tine som fortsatt har oppslutningen med sine vel 18 000 
leverandører. Det kan riktignok hevdes at oppslutningen ikke er testet ut fordi de aller fleste melkeprodusenter ikke 
har et leveringsalternativ.  

                                                                                                                                                         



Vi har derfor gått ut og spurt bøndene direkte om hva de mener om samvirkeorganisasjonene og meierisamvirket 
spesielt. Dette er gjort i 2002 og 2004 gjennom en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av norske 
bønder.i Resultatene viser at bønder som drev med melkeproduksjon var mer positive til samvirke som 
organisasjonsform i 2004 enn to år tidligere. Hele 82 prosent av disse bøndene var enige i at bøndene kan fremme 
sine interesser best ved å stå sammen i samvirkeorganisasjoner. Dette er en økning på fire prosentpoeng.  
 
Samtidig mente fortsatt 41 prosent at samvirket trenger konkurranse fra flere private aktører, men også her var det 
færre som mente det enn to år tidligere da 48 prosent ville ha mer konkurranse. Bøndene ble videre spurt om 
ledelsen i samvirkebedriftene gjorde en god jobb for medlemmene. Dette blir sjølve hovedtesten på om 
omstillingsarbeidet i samvirkeorganisasjonene blir godt mottatt – og det gjør det: kun 21 prosent av bøndene med 
melkeproduksjon var helt eller delvis uenig at lederne gjorde en god jobb. Sjøl om to av ti bønder ikke er fornøyd 
med lederne var det en bedring fra to år før hvor 29 prosent var misfornøyde.  
Konklusjonen er med andre ord at både omstillingsarbeidet i meierisamvirket og deres generelle omdømme, totalt 
sett er godt mottatt blant medlemmene. Det betyr ikke at det er enighet om alt eller at alle medlemmene er blitt mer 
tilfredse.  
Når det gjelder de to andre legitimitetsrollene, forvaltning og marked, går jeg ikke dypere inn i det her, men kan peke 
på to poenger.  
For det første kan det slås fast at Tine fortsatt har en sterk oppslutning hos forbrukerne med svært store 
markedsandeler. Dagens konkurransesituasjon tilsier at dette neppe er noen god målestokk. Med foreløpig relativt 
små konkurrenter og sterkt importvern, vil Tines posisjon naturlig nok fortsatt være sterk i markedet. Da sier kanskje 
årlige undersøkelser av de mest populære merkenavn mer, og her har Tine ligget helt på topp i flere år.i Med andre 
ord, markedsposisjonen er fortsatt sterk, men den har ennå ikke blitt ordentlig testet.  
For det andre sliter Tine med troverdighet i sammenkoplingen mellom forvaltningsrolle og markedsaktør. Deler av 
opinionen mistenker Tine for å blande sammen forvaltningsoppgaver (markedsregulering) med deres 
forretningsmessige virksomhet i markedet, og videre at Tine utnytter sin sterke markedsposisjon til å holde 
konkurrenter unna. Vinteren 2005 har det vært stor mediemessig interesse for dette med en serie førsteside-oppslag. 
Konkurransetilsynet har nå meierisektoren og dagligvarehandelen under gransking. Dette setter spesielt 
forvaltningsrollen under press. Hvis forvaltningsrollen blir flyttet fra Tine, vil det gi konsekvenser for hele landbruket 
i Norge. Dog er det ikke klart hvilke konsekvenser og i hvilket omfang.  
Svaret på om omstillingsarbeidet har lykkes, er ut fra dette ulikt ut fra hvilket ståsted man tar. Fra andelseiernes side 
er nok svaret ja foreløpig, markedsmessig et betinget ja fordi den store testen ennå ikke er kommet, mens 
forvaltningsmessig er Tine utsatt. Tine har ikke skaffet seg nok konkurranse i det innenlandske markedet. 
 

Organisatoriske utfordringer  

Avslutningsvis vil jeg peke på noen av utfordringene knyttet til nyskaping innenfor meierisamvirket. 
Konserndannelsen kan gjøre nyskaping vanskeligere hvis man ikke vier dette spesiell oppmerksomhet.  
Tine har både kostnadsleder- og nyskapingsstrategier. Konsernet har i 2004 behandlet en ny strategiplan for tida 
fram til 2010. Hovedkonklusjonen er at kursen ikke skal endres (Meieriposten nr 11-2004). Konsernet legger fortsatt 
til grunn en dobbel satsing: systematisk effektivisering (kostnadslederstrategi) og vekst og utvikling 
(nyskapingsstrategi). Det kan være motsetninger mellom disse strategiene og det er en fare for at 
nyskapingsstrategiene blir den tapende part, fordi dette er et mer møysommelig og risikofylt arbeid. Det kreves 
tålmodighet - og likevel kan det mislykkes. En utfordring for meierisamvirket blir å vise tålmodighet nok og samtidig 
skjerme arbeidet med nyskapingsstrategier.  
Nyskapingsarbeidet er i stor grad orientert mot markedet, men det kan i praksis være vanskelig å få til. Dette kan ut 
fra konvensjonsteorien forklares med at meierisamvirket tradisjonelt er produksjonsorientert innenfor 
masseproduksjonsverdenen (jf figur 2) med konvensjoner som er preget av produksjon, effektivitet og planøkonomi. 
Når de da møter aktører fra andre produksjonsverdener hvor konvensjoner er preget av konkurranse, kjøp- og 
salgsmuligheter med mer, vil det lett oppstå konflikter. Når meierisamvirket da i tillegg har en forvaltningsrolle i det 
politiske systemet, som gjerne utvikler konvensjoner preget av demokrati, regler, prosedyrer med mer, oppstår gjerne 
nye konfliktlinjer. For å komme videre må organisasjonen finne kompromisser i disse konfliktene.  
Meierisamvirket har et betydelig potensial i å øke den organisasjonsmessige læringen. Dette er nødvendig hvis de fortsatt 
skal styrke innovasjonsevnen. Innenfor områdene som prosjektet ”Tak for ny næring” opererte, var svært mange 
funksjoner i meierisamvirket sentralisert til Tine Norske Meierier allerede før konserndannelsen. Ofte manglet det 
også en organisasjonsmessig tilknytning til funksjoner. Både lokalt, regionalt og sentralt var det en begrenset evne til 
å håndtere nye og uvante spørsmål. Ansvars- og arbeidsroller i organisasjonen syntes å være til dels uklare. Dette 
førte til at organisasjonens handlingsevne ble redusert. Resultatet ble at de mange ressursene - som blant annet idéer, 
kreativitet og engasjement - som finnes lokalt og regionalt, ikke ble utnyttet.  
Produktutvikling krever en annen kunnskap og kompetanse enn det som kreves i meierianlegg med en etablert 
produksjon av standardprodukter. Dette gjelder både teknisk kunnskap, økonomisk kunnskap og markedskunnskap, 
og kompetanse på hvordan man organiserer og gjennomfører arbeidsoperasjoner. Stabilitet er viktig i 
standardproduksjon, mens fleksibilitet er viktig i produktutvikling. På bakgrunn av dette er det forståelig at 
produktutviklingsarbeidet i Tine i all hovedsak er konsentrert i egne avdelinger på sentralt hold. Dette vitner om at 

                                                                                                                                                         



hierarkiske og byråkratiske organisasjonsidealer ligger til grunn for organiseringen. En slik organisering kan være 
passende når det utvikles nye produkter som i det store og hele hører mest heime i produksjonsverdenen 
masseproduksjon (jf figur 2). I henhold til teorien om konvensjoner, kan man si at det er ulike konvensjoner knyttet 
til standardproduksjon og produktutvikling, kanskje også til ulike produksjonsverdener. At samme organisasjon eller 
gruppe skal beherske begge arbeidsmåtene er trolig for ambisiøst. For andre produksjonsverdener enn 
masseproduksjon, er det en forutsetning at produktutvikling og produksjon er svært nært koplet. Det er derfor en 
utfordring å få tilpasset den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å drive denne typen innovativ 
produktutvikling.  
En tilpasning av kunnskap henger nøye sammen med de organisasjonsmessige forholdene. Meierisamvirket er fortsatt inne i 
en prosess hvor organisasjonsstrukturen skal omdannes og utvikles innenfor et konsern. Ut fra behovet for 
ytterligere effektivisering for å møte økt markedskonkurranse innen standard volumprodukter, ble utfallet en mer 
sentralisert organisasjonsstruktur i form av konserndannelse. Hensynet til kostnadslederstrategiene fikk dermed 
gjennomslag hos eierne, og som nevnt – de er blitt mer tilfredse med sitt selskap. I forhold til nyskapingsstrategiene i 
bedriftsorganisasjonen blir det likevel en utfordring for meierisamvirket å skape ”lommer” i organisasjonen som har 
tilstrekkelig handlingsrom, kreativitet og evne til å bidra med nyskaping av for eksempel regionale produkter. Slike 
”lommer” kan være egne selskaper og anlegg. Noen slike eksempler, som Rørosmeieriet, er vist foran. Et annet 
eksempel hvor Tine er medeier, er selskapet Fjordland som profilerer seg på ferdigretter og sammensatte produkter. 
De som skal skape noe nytt må ha tilstrekkelig kraft til å utvikle sine egne konvensjoner. Uten at det legges 
strukturelle rammer til rette for dette, blir alternativet at andre aktører overtar den delen av markedet som omfatter 
nisjeprodukter med høykvalitets- og spesialverdier. Dannelsen av et konsern vil dermed bidra til ytterligere styrking 
av Tines kostnadslederstrategier, men kanskje en svekket evne til å utnytte lokale og regionale ressurser til nyskaping. 
For markedskonkurransen i norsk meierisektor kan det være ønskelig, fordi det gir rom for nye aktører i markedet. 
Kanskje vil det dukke opp flere selskaper som Rørosmeieriet AS.  
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Abstract 
Dansk landbrugs storhedstid fra 1880’erne frem til 1950’erne var baseret på en forestilling om ”samvirksomhed til fælles bedste”. 
Begrebet ’samvirksomhed’ dækkede over frie og lige bønders fælles indsats i foreninger og andelsvirksomheder – vel at mærke frie og lige 
bønder med entydigt definerbare, fælles interesser. En stor del af samvirksomheden blev organiseret i selskaber baseret på andelsprincipper 
funderet i idealer og erfaringer. Disse principper viste sig rigtige og hensigtsmæssige – det vidner succeshistorien om. 
 
Principperne var imidlertid formuleret i en given historisk kontekst præget af datidens udfordringer og datidens forudsætninger. Herunder 
tilsagde markedsvirkeligheden dengang, at det hensigtsmæssige svar var ensartethed. Og med henblik på at realisere og konkretisere dette 
svar blev såvel den primære som sekundære produktion organiseret og succesen sikret. Men dermed er principperne ikke universelle i tid og 
rum. Det vidner de aktuelle udfordringer for den andelsejede del af de danske fødevarevirksomheder om. 
 
Under nutidens vilkår er fødevarevirksomhederne i almindelighed præget af udfordringer, der især kan tilskrives en meget foranderlig 
markedsvirkelighed og gradvise ændringer i de politiske rammebetingelser. Men den andelsejede del står desuden over for særlige 
udfordringer. Det gør den fordi, den fortsat er baseret på principper, der i sidste ende forudsætter betingelser, der ikke længere er gældende: 
Landbrugerne – og dermed andelsvirksomhedernes formelle ejere – har ikke længere nødvendigvis fælles interesser alene fordi de er 
landbrugere. De seneste årtiers strukturudvikling har medført en segregering, der langsomt, men sikkert, sætter sig igennem såvel 
økonomisk som organisatorisk. Når centrale aktører alligevel fastholder forestillingen om et klart og entydigt definerbart ”fælles bedste”, 
så kan det blokere for andelsvirksomhedernes muligheder for at finde optimale svar på nutidens og fremtidens udfordringer til 
fødevarevirksomhederne. Udfordringer, der næppe – som i fortiden – kalder på ensartethed, men nærmere på forskellighed og fleksibilitet i 
det omfang de skal sikre værditilvækst i Danmark. Konklusionen er således, at principperne er udmøntet med henblik på at løse 
konkrete, praktiske problemer i en given, historisk kontekst. Aktuelt er det andre problemer, der skal løses, hvilket latent kalder på 
andre principper baseret på bevidst analyse af de mellemliggende erfaringer og nutidens vilkår. 
 
Artiklen tager sit afsæt i de danske andelsvirksomheders historiske udspring med henblik på en afklaring af den kontekst, som har haft 
afgørende betydning for deres principielle fundering. Dernæst gives en karakteristik af de almindelige udfordringer, som 
fødevarevirksomhederne står overfor, efterfulgt af de særlige udfordringer, der konfronterer den andelsejede del. Endelig afrundes artiklen 
med en diskussion af mulige perspektiver for disse virksomheder. I behandlingen af kontekst baserer artiklen sig i særlig grad på 
samspillet mellem udviklingen i de økonomiske strukturer og de historisk, institutionelle forhold. 
 
 
Indledning 
 
Fødevareindustrien i vores del af verden står i almindelighed over for vigtige udfordringer. Disse har især relation til 
en skiftende markedsvirkelighed og ændringer i de politiske rammebetingelser. Desuden står de andelsejede 
fødevarevirksomheder over for særlige udfordringer. Disse kommer af, at landbrugs- og fødevaresektoren har 
undergået voldsomme forandringer gennem de seneste årtier. Det er i denne forbindelse især iøjnefaldende, at 
primærlandbrugerne – og dermed andelsvirksomhedernes formelle ejerkreds – ikke længere kan karakteriseres ved 
homogenitet. Sådanne forandringer bør give anledning til fundamentalt at overveje, om det er hensigtsmæssigt 
fortsat at basere andelsvirksomhederne på principper og forestillinger, der er grundlagt under historisk set ganske 
anderledes vilkår karakteriseret af homogenitet blandt primærlandbrugerne og i de relevante forbrugeres præferencer.  
 

Det er artiklensi ambition, med afsæt i en historisk skitse, at diskutere såvel de almindelige som de særlige 
udfordringer og at knytte denne diskussion an til overvejelser om en hensigtsmæssig strategi for den andelsejede del 
af det landbrugsindustrielle kompleks i Danmark. Gennem denne diskussion når artiklen frem til den foreløbige 
konklusion, at aktører i og omkring landbruget og fødevareindustrien må kunne håndtere både afvikling og udvikling og 
at gøre det i erkendelse af, at landbrugere ikke længere kan defineres ved entydige interesser. Den særlige udfordring 
til andelsvirksomhederne er således at erkende, at selvom andelsprincipperne har vist sig særdeles robuste gennem 
100 år, så nødvendiggør nye udfordringer fra markedet sammenholdt med fremtidens politiske rammebetingelser og 
primærlandbrugets udviklingstendenser, at det mere fundamentalt overvejes, i hvilket omfang principperne er 
hensigtsmæssige for fremtiden.  

 
 

De historiske bindinger til primærlandbruget 
 
Landbrugets andelsvirksomheder fremhæves ofte med stor respekt som udtryk for en tredje, solidarisk og 
demokratisk vej. Sådan kan de oprindelige idealer da også tolkes. I dette afsnit er det hensigten kort at skitsere de 
historiske rødder for disse idealer og for deres anvendelse som grundlag for opbygning og udvikling af landbrugets 
andelsvirksomheder og deres tætte sammenbinding med primærlandbruget. Disse rødder har haft betydning for de 
seneste godt 100 års udvikling - og derfor også betydning for nutidens andelsvirksomheder i det landbrugsindustrielle 
kompleks.  
 

                                                                                                                                                         



Andelsvirksomhedernes historiske udspring 

Andelsorganisering af dansk landbrugs virksomheder hang nøje sammen med svaret på 1870’ernes kornsalgskrise. 
Krisen nødvendiggjorde en ny udviklingsstrategi og valget faldt på en omstilling til animalsk produktion. De 
animalske råvarer skulle forarbejdes og afsættes, men virksomheder til dette formål fandtes stort set ikke. Derfor 
havde bønderne valget mellem at overlade denne opgave til andre eller alternativt selv at opbygge de nødvendige 
virksomheder. Valget faldt på den sidste mulighed og i 1882 etableredes det første andelsmejeri, i 1887 det første 
andelssvineslagteri, mens Dansk Andels Ægeksport blev oprettet i 1895. Fra 1884 oprettedes endvidere lokale 
indkøbsforeninger til at varetage indkøb af fodermidler og andre råstoffer til produktionen.  

Indtil 1880’erne havde dansk landbrug kun haft en begrænset animalsk produktion, der på 
eksportmarkederne var kendt for en ringe kvalitet. Markedsstrategien baseredes derfor på, at danske, animalske 
produkter skulle slå navnet (Danish og Lurpak) fast som produkter af høj kvalitet. Dermed fik dansk landbrug 
mulighed for at konkurrere på højprismarkeder. Den høje kvalitet var ud fra datidens standard udtrykt ved parametre 
som smag, udseende, ensartethed og høj veterinær standard. Det lykkedes ikke mindst ved hjælp af 
andelsvirksomhederne og et tæt samarbejde med den danske stat at realisere denne strategi især på det engelske 
marked. Her fik dansk landbrug allerede for 100 år siden en first mover fordel. Det vil sige den fordel man får ved at 
være den første, der etablerer sig på et marked med en profil for en given kvalitet. 

Det var bønder, der i samarbejde med intellektuelle støtter tog initiativet til andelsvirksomhederne. På 
daværende tidspunkt eksisterede husmandsbruget nemlig ikke som egentlige familiebrug. Op til 1890’erne fungerede 
husmandsstanden som et landproletariat, der primært ernærede sig ved dagleje og håndværk suppleret med lidt 
landbrugsproduktion til delvis selvforsyning. Derimod fandtes en omfattende mellemgruppe af selvstændige 
bøndergårde, foruden en mindre gruppe af godser og herregårde. Sidstnævnte havde visse forudsætninger for selv at 
etablere forarbejdning, men bønderne havde - af historisk erfaring - ikke tillid til godsejerstanden og var derfor ikke 
særligt motiverede for at samarbejde på dens præmisser. At overlade forarbejdning og afsætning til ”pengemænd i 
byerne” fandt de heller ikke tillidsvækkende. På den anden side var bønderne ikke i besiddelse af ressourcer til uden 
videre at opbygge forarbejdningsvirksomheder på egen hånd. Her påpegede en række idémæssige bagmænd, at 
”mange bække små gør en stor å”. Dette slogan blev konkretiseret i form af andelsprincippet, der allerede var taget i 
anvendelse af brugsforeningerne efter inspiration fra England. Dette princip indebar, at en gruppe mennesker 
puljede deres ressourcer med et økonomisk formål og baseret på en demokratisk idé: Et fælles ejerskab, der udøves 
gennem en demokratisk beslutningsproces, hvorunder alle i princippet er lige. At pulje deres ressourcer betød 
konkret, at de økonomisk hæftede for hinanden - altså solidarisk. Herved fandt man et praktisk svar på et praktisk 
problem i overensstemmelse med tidens ideer. 

Ideerne bag andelsprincippet var i samklang med de forestillinger, der var på fremmarch under inspiration 
fra den danske teolog og samfundstænker N.F.S. Grundtvig blandt andet formidlet af den gryende 
højskolebevægelse. Det er således karakteristisk, at præster og degne bidrog til de nødvendige forarbejder til 
landbrugets andelsvirksomheder og var stærkt repræsenteret i de første bestyrelser. I virksomhedernes konkrete 
udformning kom de nævnte forestillinger til at omhandle lighed for de i forvejen relativt lige, nemlig bønderne. Da 
husmandsbrugene et par årtier senere udviklede sig til selvstændige familiebrug blev denne gruppe også i princippet 
omfattet af lighed, men det skal understreges, at husmandsbrugerne praktisk taget altid udgjorde et mindretal i 
forhold til bønderne. Ligheden for de i forvejen lige indebar symmetri - herunder balance mellem rettigheder og pligter 
- og fælles interesser som nøgleord. Denne lighed udgør en væsentlig forklaring på, at andelsbevægelsen i de 
efterfølgende ca. 75 år udviklede sig stabilt og harmonisk. (Bjørn 1982; Ingemann 1997 og 2000) 

 

Hoveder frem for høveder 

Ideerne bag landbrugets andelsvirksomheder, kan formuleres gennem følgende fire principper:  
 

• Det er hoveder frem for høveder, der tæller. 
• Man må indgå i samvirksomhed til fælles bedste. 
• Man kan hvad man vil. 
• Man må have foden under eget bord. 

 
Bag disse principper og deres historiske konkretisering gemmer sig et samspil mellem objektive interesser, 

strukturelle forhold og grundlæggende idealer, hvilket kort skal uddybes nedenfor med reference til de fire nævnte 
principper. 

Man byggede på en idé om praktisk demokrati, hvor hver bonde skulle have lige stor indflydelse uanset antal 
høveder (kreaturer). Det var således argumenter og holdninger, der talte - ikke antallet af køer. Herved påtog 
andelshaverne sig et besværligt arbejde og et stort ansvar for demokratisk at opbygge og lede virksomheden. Dermed 
skulle organiseringen gennemføres således, at bønderne kunne se meningen i disse forpligtelser samt se de praktiske 
muligheder for at varetage dem.  

De idémæssige bagmænd indså, at bønderne kun ville tilslutte sig andelsvirksomhederne, hvis alle fik gavn 
af det. Deltagelse indebar en demokratisk forpligtelse, men også en alvorlig økonomisk, fordi deltagerne hæftede 

                                                                                                                                                         



solidarisk for de lån, som andelsvirksomheden måtte optage ved etableringen. Det var således ikke land, der hjalp by 
eller by, der hjalp land. Bønderne hjalp hinanden og dermed sig selv, hvilket var muligt, fordi interesserne var fælles og 
symmetriske. 

Princippet om, at man kan, hvad man vil, indebar en konstruktiv forestilling om, at det faktisk nytter at yde 
noget i et fællesskab med andre, der har samme forestillinger og mål. Princippet må ses på grundlag af bøndernes 
historiske erfaringer, der indebar en erkendelse af, at man ikke bør vente på, at herremanden påtager sig ansvaret for 
at løse et problem.  

I forlængelse heraf afslog andelsbønderne eksterne aktørers finansieringstilbud, for de vidste, at accept 
heraf ville skabe afhængighed. De ville have foden under eget bord for at blive herrer i eget hus. Det betød ikke, at 
de meldte sig ud af det samfund, de var en del af, men at de var forsigtige med, hvilke alliancer de indgik, fordi de herved 
risikerede at underkaste sig en overmagt (igen) og dermed miste deres nyvundne frihed.  

Disse fire principper kom i stort omfang til at fungere som ledetråd for bondelig snusfornuft i de 
efterfølgende 7-8 årtier, altså op til 1950’erne. 

 

Opbygning af landbrugsindustrielt og -politisk kompleks 

De historiske rødder - og de hertil hørende idealer - har været anvendt som udgangspunkt og rettesnor for dansk 
landbrugsi samlede strategi i det 20. århundrede. Denne strategi har haft forskelligt indhold i to perioder, nemlig “den 
klassiske periode” (ca. 1900 - 1960) og “det effektive, industrialiserede landbrugs periode” (fra ca. 1960). I den klassiske periode 
har indholdet primært omhandlet stabilitet, mens det i det effektive landbrugs periode har omhandlet ekspansion 
gennem koncentration og specialisering i den primære produktion og monopolisering i den sekundære. Men selvom 
indholdet har forandret sig, så har grundtonen i strategiens form i stort omfang været uforandret. Denne grundtone 
vedrører opbygning af et omfattende koordineringspotentiale, der omfatter såvel primærproduktion, forarbejdning 
og distribution samt økonomisk handling og politisk regulering. 

Dette koordineringspotentiale skyldes, at landbruget allerede for 100 år siden fik opbygget både et 
landbrugsindustrielt kompleks og et landbrugspolitisk kompleks samt en organisatorisk struktur, således det har været 
muligt at koordinere alle led inden for de to komplekser samt koordinere imellem de to komplekser, hvor de 
generelle landbrugsorganisationer (primært Landboforeningerne, sekundært Husmandsforeningerne/Dansk 
Familielandbrug) har fungeret som det centrale midtpunkt. 

Det landbrugsindustrielle kompleks vedrører kæden fra jord til disk - det vil sige primærproduktion, 
forarbejdning og afsætning, herunder marketing. Komplekset omfatter også input til denne kæde såsom forskning og 
udvikling, teknologi, foderstof, avlsarbejde, rådgivning o.s.v. samt opsamling og fortolkning af markedssignaler. 
Igennem andelsorganiseringen er det de primære producenter, der selv har ejet og haft kontrol med forarbejdning og 
afsætning. Men gennem landbrugsorganisationerne har de også haft kontrol med de nødvendige input både til 
primær og sekundær produktion og med marketingindsatsen. Hermed har landbrugsorganisationerne haft mulighed 
for at vælge udviklingsstrategi og sætte den igennem i alle kompleksets led. 

Det landbrugspolitiske kompleks vedrører beslutninger om de politiske rammebetingelser og består af aktører 
inden for og uden for landbruget. Aktørerne har primært været de generelle organisationer, Landbrugsrådeti (og 
dermed andelsselskaberne og brancherne), regering og centraladministration (primært landbrugsministeriet). I dette 
kompleks har de centrale, politiske partier også haft betydning som garanter for en vis konsensus om 
landbrugserhvervets centrale betydning og for en noget ukritisk accept af erhvervets egne problemformuleringer og 
ønsker. En stor del af aktiviteterne i det landbrugspolitiske kompleks har bestået i løbende, uformelle kontakter 
mellem kompleksets centrale aktører. Herunder har Landbrugsrådets præsidium, repræsentanter for fagbevægelsen 
og Arbejderbevægelsens Erhvervsråds forretningsudvalg ved jævnlige møder drøftet landbrugs- og fødevarepolitik 
og herunder afklaret fælles og modstående interesser (Tina M. Kristensen, pers.med.). Det landbrugspolitiske 
kompleks har haft den afgørende indflydelse på udformningen og administrationen af den danske landbrugspolitik, 
forskning og udvikling, sygdomsbekæmpelse, opkrævning af produktionsafgifter mv. (Ingemann 2002). 

 
Centralt i og imellem de to komplekser har de generelle landbrugsorganisationer (primært 

Landboforeningerne, sekundært Dansk Familielandbrug) kunnet koordinere. Det har været deres medlemmer der har 
siddet i andelsselskabernes bestyrelser, statslige råd, nævn, udvalg, kommissioner, udvalg vedrørende avlsarbejde, 
rådgivningsinstitutioner o.s.v. Samtidigt har disse personer kunnet koordinere interesser og strategier i de generelle 
organisationer og Landbrugsrådet samt Danske Andelsselskaber. Når der har været konsensus om en 
udviklingsstrategi har det derfor været muligt at sikre, at alle led i de to komplekser har trukket på samme hammel og i 
samme retning. 

De to komplekser har således været præget af en omfattende sammenholdskraft. Denne kraft har baseret 
sig på tradition, organisationstalent og landbrugets helt dominerende betydning for dansk økonomi op til 1960’erne. 
Det har dog yderligere været en forudsætning for sammenholdskraften i og imellem de to komplekser, at de har 
baseret sig på varetagelse af landbrugernes interesser, og at disse interesser i høj grad har været homogene og let 
gennemskuelige i den klassiske periode.  

 

                                                                                                                                                         



De almindelige udfordringer for fødevarevirksomheder 
 
Fødevarevirksomheder står – uanset ejerform – over for en række nyere udfordringer i nutidens vestlige verden. 
Blandt disse udfordringer er det især de ændrede markedsforhold, der gør sig gældende, og det gør de på to fronter. 
Dels er forbruget af fødevarer præget af de vestlige markeders mæthed og af, at de vestlige forbrugeres efterspørgsel 
er under forandring, og dels af, at de seneste års nyliberale offensiv kalder på international liberalisering og – i alle 
tilfælde i retorikken – neddrosling af den kostbare og markedsforvridende subsidiering af de rige landes landbrug. 
 

Markedsperspektiver 

I den vestlige del af verden har de seneste årtier i tiltagende omfang været præget af overgangen fra mangel til 
omfattende mæthed. Menneskets begrænsede fordøjelseskapacitet og en yderst begrænset befolkningstilvækst har – i 
kombination med en stigende produktionsmængde – medført, at markedet for fødevarer siden 1960’erne tendentielt 
har været præget af overproduktion. Det har medført et pres på priserne, som igen har givet sig udslag i meget 
omfattende, statslig subventionering især af primærlandbruget (Cochrane 1979). Udover dette luksuriøse 
mæthedsproblem i vores del af verden har vi blandt andet også kunnet iagttage et stigende antal “grønne” 
forbrugere, der ikke blot ser på varens pris i forhold til den kvalitet der kan smages, lugtes og føles. De ser også på 
nogle “bløde” værdier, som man ikke direkte kan læse ud af produktet, men som må tilskrives produktionsprocessen. 
For at begrunde denne udvikling må man se på udviklingen i forbrugernes kvalitetsopfattelse. 

Ved omstillingen til animalsk produktion fra 1880’erne baserede dansk landbrug sig på det enkelte 
kvalitetsbegreb. Forudsætningen for succes var, at samspillet mellem de mange primærlandbrug, de fællesejede 
virksomheder og den statslige kontrol indebar fremstilling og markedsføring af produkter, der levede op til høje 
kvalitetsstandarder, når det gælder den sanselige kvalitet som smag, udseende og duft. Kvalitetsparametrene knyttede 
sig til egenskaber ved selve produktet, og forbrugerne udviklede tillid til kvalitetsniveauet symboliseret ved lurmærke 
og kongekrone. 

 
Det dobbelte kvalitetsbegreb – produkt og proces 
 
Gennem de seneste årtier har kvalitetsbegrebet udviklet sig frem mod dobbelthed. Nu omfatter det ikke udelukkende 
sanselige værdier, men også moralske. Med andre ord er det for nogle forbrugere ikke længere kun produktet, men 
også den bagvedliggende produktionsproces, der afgør kvaliteten. For dem er det således både et spørgsmål om, 
hvorvidt de kan lide produktet og processen. Det nye, dobbelte kvalitetsbegreb indeholder således en samvittighedsbundet 
dimension: Kan man spise produktet uden at skulle bekymre sig for vores efterkommeres muligheder for rent 
drikkevand? Har dyrene haft et anstændigt liv? Har landmanden sat eget og andres liv og helbred på spil for at 
frembringe produktet? Ligesom for det enkelte kvalitetsbegreb gælder, at tillid er afgørende. Køberne skal have tillid 
til, at produktionsprocessen forløber som forventet, så en merpris i forhold til standardvarer kan begrundes. 
(Ingemann 1998b) 

Udviklingen af det dobbelte kvalitetsbegreb kan begrundes med udviklingen i befolkningernes værdisæt i de 
højt udviklede lande. I denne forbindelse kan man opdele værdisæt i to typer: 

 
• Materialistiske værdier, hvor man lægger vægt på økonomisk vækst, højt materielt forbrug, lov og orden samt 

militær sikkerhed. Personer med et materialistisk værdisæt er gennemgående autoritetstro og lægger blandt 
andet stor vægt på videnskabelige udsagn. 

• Postmaterialistiske værdier, hvor man lægger vægt på livskvalitet, selvrealisering og miljøbeskyttelse. Personer 
med et postmaterialistisk værdisæt er gennemgående præget af uvilje mod at lade sig styre af politiske, 
økonomiske og videnskabelige autoriteter. De ønsker således selvstændigt at tage stilling - også til deres 
forbrug. 
 
Den internationale forskning (Inglehart 1995 og 1996) har vist, at værdisættene har betydning for borgernes 

politiske stillingtagen, men også for deres jobønsker og handlinger som forbrugere. Den har endvidere vist, at de 
postmaterialistiske værdier har fået større vægt gennem det seneste par årtier. Endelig har et dansk studie 
(Abrahamsen og Ingemann 1998) vist, at der er en ganske nøje sammenhæng mellem udviklingen i værdisæt og 
efterspørgslen efter økologiske fødevarer på internationalt plan. En prognose har i denne forbindelse indikeret, at der 
kan forventes en fortsat stigende vægt af postmaterialistiske værdier. Dette tegner perspektiver for et marked, der i 
stigende omfang efterspørger fødevarer på grundlag af det dobbelte kvalitetsbegreb, hvor der hidtil (især i forhold til 
de økologiske fødevarer) primært har været fokus på dyrevelfærd og primærlandbrugets miljøpåvirkning, hvorimod 
der kun i mindre grad er sat fokus på arbejdsmiljø og forarbejdningsvirksomhedernes miljøpåvirkning (livscyklus fra 
jord til bord). I denne forbindelse er det anført, at de postmaterialistiske værdier udgør en klangbund, hvor selve 
handlingen (at købe økologiske fødevarer) ofte skal udløses af konkrete skandaler eller offensiv markedsføring. Dette 
forbehold må også antages at gælde for et større fokus f.eks. på arbejdsmiljø og livscyklus. 

 
Det segmenterede og liberaliserede marked – grønt eller nemt 

                                                                                                                                                         



 
Ovenstående peger frem mod en større grad af segmentering af efterspørgslen efter fødevarer, hvorunder der bliver 
lagt vægt på bløde værdier. Der ses dog også en anden, til en vis grad modsatrettet, tendens, nemlig udbredelsen af 
food services. I USA antages således, at næsten 50 % af alle måltider spises uden for hjemmet, og tendensen er stigende. 
Også i Europa ses en stigende tendens (Landbrugsrådet 2000b), og i denne forbindelse viser det sig, at de råvarer, der 
anvendes til food services stort set aldrig lever op til det dobbelte kvalitetsbegreb og måske også sjældent til det 
enkeltsidede. 

Denne modsatrettede tendens understreger dog en fortsat segmentering, hvor den enkelte forbruger kan 
tænkes både at forøge sin efterspørgsel efter food services og efter råvarer, der lever op til høje, dobbelte 
kvalitetsstandarder ved egen tilberedning i hjemmet. Desuden tegner der sig nye perspektiver i medfør af 
forbrugersegmenter, der efterspørger dedikerede relationer til fødevareproducenterne. Herunder efterspørges viden 
om produkternes historie og muligheder for at indgå i mere substantielle netværksrelationer til producenterne. I USA 
er disse perspektiver udmøntet i eksperimenter med Consumer Supported Agriculture og i Danmark eksempelvis i 
Landbrugslauget (forbrugerejet andelslandbrug ved København) og Årstiderne (internetbaseret virksomhed for 
økologiske fødevarer) (Kjeldsen 2004). 

 
På det internationale marked tegnes endvidere et perspektiv af fortsat liberalisering af handelen, dog 

ledsaget af forsøg fra især EU på at inddrage bløde værdier, også i de fortsatte WTO-forhandlinger (Landbrugsrådet 
2000b). Endvidere tegner der sig en fortsat multinationalisering både i detail- og forarbejdningsleddet via fusioner og 
strategiske alliancer. Men der tegner sig også nye vækstmarkeder for nichevirksomheder, jfr. nedenfor. 

 
Opsummerende tegner der sig for den enkelte virksomhed et strategisk valg mellem (1) food 

services/convenience, (2) standardvarer til detail eller (3) nichevarer til detail eller via dedikerede netværk. Strategi 1 og 2 
indebærer primært produktion af standardiserede massevarer, hvor prisen er en afgørende konkurrenceparameter. 
Disse to strategier indebærer en lav værditilvækst pr. produceret enhed, og forudsætningen for rentabel produktion er 
derfor stordriftsfordele og en fortsat intensiv jagt efter omkostningsreduktioner. Den tredje strategi indebærer evne 
til tæt føling med det enkelte marked og til hurtig og fleksibel omstilling til markedets behov (Mandag Morgen 1998; 
Landbrugsrådet 2000b) til gengæld for en potentielt væsentligt højere værditilvækst pr. produceret enhed, hvilket 
f.eks. har vist sig ved økologisk landbrug (Ingemann 1998c). Det er selvsagt, at dette strategiske valg har afgørende 
betydning for primærproduktionen. De to første muligheder indebærer, at det er muligt fortsat at satse på 
effektivisering af primærproduktion af standardiserede masseråvarer, mens den tredje strategi også fordrer, at 
primærproduktionen er fleksibel og omstillingsparat. 

Der er således tale om to modstridende hovedtendenser. Dels en MacDonaldisering (Ritzer 1999), hvor få 
multinationale virksomheder leverer samme produkt over hele verden enten til food services eller detailhandel. Denne 
strategi kan ses at være i overensstemmelse med det materialistiske værdisæt. Dels en individualisering, hvor forskellige 
forbrugersegmenter ønsker forskellige, individualiserede højprisprodukter i større overensstemmelse med det 
postmaterialistiske værdisæt, hvor miljømæssig og social bæredygtighed i produktionsprocessen vægtes højt sammen 
med kvalitetsvurderingen af selve produktet. På dette marked er der muligheder for høj værditilvækst, men det 
kræver til gengæld fleksibilitet. Det individualiserede marked er p.t. ikke er særlig udviklet i forhold til food services, men 
kan oplagt vise sig som det næste marked med omfattende vækst. I denne forbindelse skal man ikke undervurdere de 
markedsmæssige og økonomiske fordele knyttet til at være først på nye markeder (såkaldt first mover fordel). Det var 
sådanne fordele der dannede grundlag for dansk landbrugs klassiske periode, hvor man omkring år 1900 kom først 
på især det engelske marked med højkvalitetsprodukter ud fra forbrugernes daværende kvalitetsopfattelse. Disse 
fordele nød dansk landbrug godt af i næsten 100 år. 

 

Detailleddet, underskoven og mastodonterne 

Betragter man de seneste års udvikling på det danske marked, så har modsætningen mellem MacDonaldisering og 
differentiering vist sig på supermarkedernes hylder. Denne modsætning har især været synlig mellem på den ene side 
konventionelle fødevarer og på den anden side økologiske, der er baseret på en differentieret råvare med særlige 
karakteristika for så vidt produktionsprocessen. I denne forbindelse har nichevirksomheder kæmpet om en 
markedsandel i supermarkederne i konkurrence med mastodonter, hvoraf nogle efterhånden også har taget 
økologiske varer med i sortimentet.  

Men der findes også muligheder for opbygning af alternative produktkæder, hvor nichevirksomheder finder 
alternative veje fra jord til bord uden om supermarkeder, sådan som der er en længere tradition for i blandt andet 
England og Tyskland. Det er ikke for nærværende muligt at give et eksakt overblik over udviklingen i alternative 
produktkæder, men indikationer tyder på en markant vækst fra medio 1990’erne i antallet af gårdbutikker, 
gårdslagterier og e-handels virksomheder. Det er herunder eksempelvis estimeret, at de alternative kæder tegner sig 
for ca. 12 % af den samlede afsætning af økologiske fødevarer sammenlignet med ca. 30 % for supermarkeder 
(Kjeldsen, 2004). Ved disse alternative produktkæder opererer de etablerede andelsselskaber ikke, og de har ikke vist 
nogen særlig interesse for området. Initiativet er overladt til typisk nystartede pionervirksomheder, hvoraf enkelte er 
organiseret som andelsselskaber, men hovedparten som enkeltmands- eller anpartsejede virksomheder. 
 

                                                                                                                                                         



I de traditionelle produktkæder, hvor supermarkederne er forbindelsesleddet til forbrugeren, står man for 
standardvarernes vedkommende over for meget store udbydere. Strukturudviklingen i detailhandelen indebærer, at 
der nu er tre store aktører på det danske marked. De har i kraft af deres størrelse mulighed for at gå til udenlandske 
selskaber i forsøg på at teste, om varen kan fås til en lavere pris. I denne forbindelse kan det eksempelvis nævnes, at 
den samlede import af mejeriprodukter har udvist en stigende trend i det seneste tiår og især er væsentlig for ost, 
men også for detailpakninger af mælk, fløde, yoghurt m.v. Det er især Dansk Supermarked, der har forøget sin 
import af konsummælksprodukter; således dækkes eksempelvis omkring halvdelen af kædens salg af piskefløde af 
tyske leverancer. Blandt de helt store kæder ses endvidere tendenser til multinationalisering senest aktualiseret ved 
FDB’s skandinaviske fusion i COOP.  

 
Selvom modsætningerne mellem MacDonaldisering og individualisering udspiller sig på supermarkedernes 

hylder, så kan forbrugerne nu en gang kun vælge mellem, de varer som supermarkederne udbyder. Det kan skabe 
vanskelige afsætningsvilkår for underskoven af forarbejdningsvirksomheder i det omfang, de skal anvende 
traditionelle afsætningskanaler. Eksempelvis blev Naturmælki fjernet fra FDB’s hylder, så Arla Foods nu er alene om 
at sælge konsummælk hos FDB. Dette skete på trods af protester fra flere af FDB’s forbrugere/medlemmer, der nu 
er henvist til tankstationer, hvis de fortsat ønsker at købe Naturmælk. Herved er der således tale om et eksempel på, 
at underskoven ikke nødvendigvis selv skal opbygge alternative produktkæder. Dansk Shell har nemlig valgt at 
markedsføre økologisk mælk og andre mejerivarer fra Naturmælk i 118 butikker som ligger i tilknytning til større 
tankstationer. Hermed ønsker Shell at profilere sig som udbyder af økologiske produkter, der ydermere er fremstillet 
efter håndværksmæssige traditioner. (Dansk Shell 2000). Endvidere er det også påpeget, at der fortsat er et marked 
for de såkaldt korte kæder (Allan Rasmussen, pers.med.), hvor især underskoven af forarbejdningsvirksomheder har 
mulighed for at udvikle deres afsætning. 

 

De særlige udfordringer for de andelsejede virksomheder 
 

 
I dansk landbrugs klassiske periode (fra omkring år 1900 til omkring 1960) var antallet af primærlandbrug og 
andelsvirksomheder tendentielt stabilt – dog med en stigende tendens i første del af perioden bl.a. som udtryk for, at 
der blev oprettet flere andelsvirksomheder og udstykket husmandsbrug. I den klassiske periode var teknologien også 
tendentielt den samme på primærlandbrugene. Den indebar, at nok var der en vis forskel i deres økonomiske 
størrelse, men de producerede i stort omfang de samme råvarer: Primært mælk og sekundært svin foruden alsidig 
planteavl især med henblik på (selv)forsyning med foder. Andelsvirksomhederne var lokalt forankrede, således 
leverandør-/ejerkreds var tæt på virksomhedens dagligdag. Samtidigt var de lokale andelsvirksomheder i stand til at 
operere på det nationale og internationale marked gennem regionale og nationale samvirksomheder.  
 
Allerede gennem 1950’erne kunne dansk landbrug begynde at registrere effekterne af den tiltagende mæthed. Sådan 
blev det dog ikke fortolket – og det gør det i hovedsagen stadig ikke – men effekterne var der, og de indebar relativt 
faldende priser, hvorved bytteforholdet mellem landbruget og det omgivende samfund blev forringet. Svaret blev 
nationale subsidier (herunder de såkaldte hjemmemarkedsordninger) og en stiltiende, politisk accept af, at det 
landbrugspolitiske kompleks via sit koordineringspotentiale kunne tage monopolpriser på hjemmemarkedet 
(Ingemann 2002) Svaret blev dog også suppleret af en ny strategi for det landbrugsindustrielle kompleks, nemlig 
strategien om det effektive, industrialiserede landbrug. I korthed var ræsonnementet, at når nu den samlede indkomst 
i landbruget faldt, så måtte man være færre landbrugere til at dele denne indkomst. Den enkelte landbruger skulle 
altså forøge sin produktionsmængde, hvilket kun var muligt gennem en omfattende effektivisering af den primære 
produktion. Og denne effektivisering kom via forøgede investeringer i kapitalapparatet og via forøget anvendelse af 
industrielle inputs, herunder kemikalier og medikamenter. En effekt heraf blev, at det var nødvendigt for den enkelte 
landmand at specialisere sin produktion, således der gradvis udviklede sig forskellige segmenter i primærlandbruget, 
nemlig primært mælkeproducenter, svineproducenter og planteavlere. Det samlede resultat blev over godt fire årtier, 
at det danske landbrugs produktionsmængde praktisk taget blev fordoblet, mens bruttofaktorindkomsten omtrent 
blev halveret (Ingemann 1998 c) 
 
I forhold til andelsvirksomhederne er det især strukturudviklingens effekter omkring specialisering, der bør være i 
fokus. Den klassiske periodes bønder havde stort set fælles interesser i kraft af, at de producerede samme råvarer. 
Som nævnt oven for har der i det effektive landbrugs periode fundet en segmentering sted. Denne har bl.a. også haft 
konsekvenser på det organisatoriske plan gennem det seneste par årtier, hvor producentforeninger er vokset frem – 
det vil sige foreninger til varetagelse af specialiserede, segregerede interesser (f.eks. svineproducenter, 
mælkeproducenter, planteavlere) i modsætning til de traditionelle organisationer (primært Landboforeningerne og 
Dansk Familielandbrug), der har varetaget generelle interesser ud fra den antagelse, at alle landbrugeres interesser er 
sammenfaldende. 

Splitleverancer  

                                                                                                                                                         



Et andet perspektiverende aspekt for forholdet mellem primærproduktion og forarbejdningsleddet vedrører 
splitleverancer. Det er imidlertid nødvendigt at opdele disse i to typer: 

 
• Split som følge af råvarepriser 
• Split som følge af produktdifferentiering 

 
Ud fra de oprindelige andelsprincipper er den enkelte andelshaver bundet til at levere hele sin produktion til 

sit selskab. Der er symmetri mellem leveringsret og leveringspligt. Det har sikret andelsvirksomhederne stabile leverancer 
og har medført, at selskaberne ikke har skullet konkurrere på afregningsprisen (noteringen), men derimod har kunnet 
konkurrere på overskuddet (efterbetaling). Dermed har man ikke løbende haft incitament til at konkurrere på 
råvareprisen (og dermed fluktuerende tilførsel af råvarer), men har konkurreret på optimering af det årlige overskud 
og dermed indirekte kunnet konkurrere om andelshavere. Gennem det seneste årti har den første type dog fået en 
tiltagende betydning i svinebranchen. Det skyldes to forhold. For det første har en stadig større del af producenterne 
vokset sig så store, at de har kunnet sende hele træk af slagtesvin til udlandet og for det andet, at der i perioder har 
været en sådan forskel på den danske og især den tyske notering, at eksport af levende slagtesvin har kunnet betale 
sig, for producenter, der kan afskibe et stort antal.  

 
Den anden type af split er af en ganske anden karakter. Den omhandler nemlig split i medfør af 

produktdifferentiering, hvor landmænd som hele - eller en del af - deres produktion producerer råvarer af særlig 
kvalitet (f.eks. økologiske). I andelssektoren er denne type split diskuteret i relation til begrebet “det flerstrengede 
andelsselskab” og under inddragelse af erfaringer fra USA, hvor mani i de seneste år har etableret en række mindre, 
nicheorienterede andelsselskaber. Disse benævnes “New Generation Cooperatives” og har været en reaktion mod de 
etablerede selskabers tøven over for proaktivt at opdyrke og udnytte nye markedsmuligheder. Selskaberne er baseret 
på et meget stort medlemsengagement, er overskuelige med lukket medlemskab, og andelshaverne betaler et 
betydeligt indskud for at deltage. 

Udgangspunktet for de danske andelsselskabers diskussion er, at man i Danmark har samlet produktion og 
distribution af differentierede fødevarer i et selskab, hvor de differentierede bliver et underordnet forretningsområde 
og nye markedsmuligheder udnyttes reaktivt modstræbende. I Danske Andelsselskabers diskussion (Danske 
Andelsselskaber 1999) konstateres som udgangspunkt, at dansk landbrug står over for forbrugerkrav om 
differentierede råvarer: Nogle forbrugere efterspørger økologiske varer, mens andre efterspørger varer, hvor der især 
lægges vægt på husdyrvelfærd, mens andre igen kræver standardvarer, hvor kun prisen tæller o.s.v. Udfordringen vil 
andelsvirksomhederne gerne tage op. De vil blandt andet producere økologiske fødevarer samtidigt med 
konventionelle i de eksisterende selskaber. Derfor har de i deres interne debat introduceret det flerstrengede 
andelsselskab, hvor nogle medlemmer producerer højprisvarer, mens andre producerer standardvarer.  

Denne strategi rejser en række nye problemer for andelsselskaberne. Hvor alle medlemmer førhen i 
princippet producerede de samme standardvarer, og derfor i stort omfang havde fælles interesser, så indebærer det 
flerstrengede system, at forskellige grupper af andelshavere har forskellige interesser. Man kan i denne forbindelse 
blot tænke på debatten gennem det seneste årti i MD/Arla Foods, hvor konventionelle leverandører har følt, at de 
skulle betale for, at nogle enkelte kunne få lov til at tjene penge på økologisk mælk, mens økologiske leverandører 
omvendt har kritiseret MD/Arla Foods for ikke at gøre en tilstrækkelig og effektiv indsats for at markedsføre den 
økologiske mælk, herunder på eksportmarkeder (Ingemann 1998 a). I denne forbindelse er det en komplicerende 
faktor, at der mængdemæssigt er tale om et 0-sum spil: Mængden af producerede fødevarer er omtrent konstant, og 
et forøget marked for økologiske fødevarer medfører et tilsvarende formindsket marked for konventionelle. Men 
betragter man værditilvæksten - og dermed det samlede økonomiske resultat - forholder det sig anderledes. Markedet 
for differentierede produkter giver tendentielt en højere værditilvækst og dermed mulighed for at forbedre sektorens 
samlede, økonomiske resultat (Ingemann 1998 c). Alligevel betragter landbrugerne tendentielt problematikken ud fra 
en mængdemæssig logik. 

Diskussionen afføder et afgørende spørgsmål: Er det meningsfyldt at fastholde de seneste årtiers forestilling 
om, at det eneste effektive svar på fremtidens fødevareproduktion er ét slagteriselskab, ét mejeriselskab, ét 
ægpakkeri? Hvis den forestilling skal være hensigtsmæssig - set fra landmandens synsvinkel - vil det blandt andet 
indebære, at alle har de samme, grundlæggende interesser, blot fordi de er landmændi. Forudsætningen for, at det 
giver mening at varetage funktioner i fællesskab er nemlig, at man trækker på samme hammel og vel at mærke i 
samme retning.  

Man kan så anføre, at dilemmaet kan løses ved, at niche-produktioner foregår i divisioner, f.eks. med 
selvstændigt repræsentantskab, eller at andelsselskabet henviser niche-produktionen til datterselskaber. Selvom en 
sådan løsning vælges, så vil der fortsat være en fælles, overordnet koncernledelse, der for andelsselskabernes 
vedkommende både består af en ansat direktion og en folkevalgt ledelse. Denne koncernledelse må nødvendigvis 
foretage en overordnet fordeling af koncernens ressourcer f.eks. til investeringer i produktion, produktudvikling og 
markedsføring. Herved vil selskabets forretningsgrundlag såvel som dets demokratiske system basere sig på en 
uløselig konflikt: Hvilke interesser skal man tilgodese og hvilke ikke? Herved kommer deltagerne til at bruge 
uforholdsmæssigt mange ressourcer på en intern fordelingskamp. Disse ressourcer kunne formentlig bruges bedre på 
en dynamisk og konstruktiv indsats for at styrke produktion og afsætning i fri konkurrence.  

                                                                                                                                                         



Med udgangspunkt i både danske og amerikanske erfaringer bør man derfor overveje, om ikke nutidens og 
fremtidens marked for differentierede fødevarer indebærer, at man må bryde med den hidtidige forestilling om dansk 
landbrug som én stor koncern. Som nævnt ovenfor skaber de amerikanske selskaber dynamik og engagement i kraft 
af, at deltagerne har fælles interesser, og at de er deltagere i et overskueligt selskab. Ingen vil vel påstå, at Danish Crown 
og Arla Foods er overskuelige? I forlængelse heraf kan man stille sig følgende spørgsmål: Kan man forestille sig, at dansk 
vindmølleindustri havde opnået sin nuværende, internationale førerposition, hvis hele produktionen i slutningen af 1970’erne var blevet 
samlet i ét selskab, der havde produktion af atomkraftværker som sit vigtigste forretningsområde? 

 

Andelsvirksomhedernes multinationalisering 

De seneste år har der været talt meget om andelsselskabernes internationalisering, som om det var et nyt fænomen 
eller en ny udfordring. Internationalisering er absolut ikke noget nyt, når det gælder de danske andelsvirksomheder. 
De har været internationalt orienterede praktisk taget siden deres etablering, og internationaliseringen har været en af 
forudsætningerne for selskabernes succes og stabilitet i den klassiske periode. Således har hovedparten af deres 
produktion været afsat på udenlandske markeder, og de danske andelsvirksomheder har ikke kun afsat varerne via 
udenlandske agenter, men også via egne salgs- og marketingselskaber i udlandet, ligesom de har haft 
produktionsanlæg i udlandet i knap 100 år. 

Forskellen mellem den klassiske periode og nutiden ligger i formen, hvor det nye rettere bør benævnes som 
multinationalisering. De første 100 år har andelsselskaberne opereret som internationale aktører, også gennem egne 
selskaber i udlandet. Men andelsselskaberne var altid entydigt danske og opererede typisk ved fælles andelsselskaber i 
udlandet (som f.eks. DBC - Danish Bacon Company, der blev etableret i 1906 (E.H. Pedersen et al. 1987)). Det var 
danske landbrugere, der suverænt optrådte som ejere og råvareleverandører, og der herskede aldrig på nogen som 
helst måde tvivl om, at formålet var at sikre danske landbrugere bedst mulig afsætning for deres produktion, og 
overskuddet fra de udenlandske aktiviteter skulle uden for diskussion føres hjem til Danmark til de danske ejere. 
Multinationaliseringen er udtryk for, at det entydigt danske er ved at blive udvisket: Fusioner på tværs af 
landegrænser og placering af produktionsanlæg i udlandet, hvor udenlandske landbrugere optræder som 
råvareleverandører og kan forlange optagelse som andelshavere. 

Problemet i denne forbindelse er, at andelsvirksomhederne er etableret og drevet med henblik på at afsætte 
de danske råvareproducenters input bedst muligt. Principperne er etableret, udviklet og vedligeholdt uden blik for 
muligheden for at optage landbrugere fra andre lande som andelshavere - disse er altid blevet betragtet som 
konkurrenter. Tilsvarende er der ikke i principperne taget højde for, at virksomhedernes interesse kan være at udflage 
produktionen, herunder basere sig på udenlandske landbrugeres råvarer. 

 

Andelsvirksomhederne og EU’s landbrugspolitik 

Danmarks tilslutning til EF i 1973 indebar store fordele set ud fra landbrugets synsvinkel. Fællesskabet var 
oprindeligt ikke selvforsynende med fødevarer, og den fælles landbrugspolitik (CAP) var tilrettelagt ud fra ønsket om 
at blive det. Dansk landbrug eksporterede hovedparten af sin produktion, og EF var derfor et lukrativt marked, hvor 
der også blev ført en lukrativ landbrugspolitik. Kritikken af EF’s landbrugspolitik blev imidlertid kraftigt intensiveret 
allerede i 1980’erne. Landbrugspolitikken tegnede sig for hovedparten - og en stigende del - af fællesskabets budget. 
Samtidigt blev der for en lang række produkter tale om overproduktion, hvilket førte til nye udtryk som ‘smørbjerge’ 
og ‘vinsøer’. Derfor blev det også stadig mere oplagt at stille spørgsmålet: Hvorfor give tilskud til at producere for meget, når 
det samtidigt giver stigende budgetproblemer, affolkning af landdistrikterne, forøgede miljøproblemer o.s.v.? Det politiske pres ledte til 
et forsøg på en radikal omlægning af CAP i 1992, hvor støtten skulle afkobles fra produktionsmængden. 
Reformforslaget blev dog fra en side (herunder Danmark) kritiseret for at diskriminere de store landbrug (Daugbjerg 
1998), mens andre kritiserede det for ikke at tilgodese de små (Dinan 1999). Samtidigt var de europæiske 
landbrugsorganisationer modstandere, hvilket kom til udtryk ved voldsomme demonstrationer, herunder i Danmark. 
Resultatet blev en reform, hvor der blev foretaget justeringer, men ikke den radikale omlægning som foreslået.  

Mindre reformer er dog iværksat og senest i forbindelse med optagelse af Østeuropæiske medlemslande, 
der er blevet ”spist af” med en discount-subsidiering, mens de øvrige medlemslande fortsat modtager ganske 
luksuriøse subsidier til landbrugsproduktionen. Forbrugerne er også vælgere. Og i takt med, at landbrugssektorerne i 
de oprindelige lande fortsat får mindsket, samfundsøkonomisk betydning, og fokus på blandt andet sektorens 
miljøeffekter og effekter på livet i landdistrikterne forøges, er det sandsynligt, at det politiske pres for afvikling af de 
massive subsidier forøges væsentligt. Alternativt at fokus på primærlandbrugets multifunktionelle betydning 
intensiveres. I denne forbindelse skal det erindres, at forbrugerne også er vælgere. 

  
Andre muligheder og potentielle problemer tegner sig for de danske andelsvirksomheder i konsekvens af de 

nye, Østeuropæiske medlemslande. Mulighederne består hovedsagelig i to forhold: 
 

• Der er åbnet et nyt marked på i størrelsesordenen 100 mio. forbrugere, hvor der forventes stor økonomisk 
vækst og øget efterspørgsel efter mere forarbejdede fødevarer (Landbrugsrådet 2000a). 

                                                                                                                                                         



• I takt med at disse landes infrastruktur udvikles (herunder forbedret veterinær standard), kan danske 
virksomheder udnytte deres know how ved etablering af egne virksomheder i disse lande og samtidigt nyde 
godt af et generelt lavere omkostningsniveau end det danskei. Dette kan indebære incitament til hel eller 
delvis udflagning af den mest standardiserede produktion. 
 
Hvad angår potentielle problemer knytter disse sig hovedsageligt til den konkurrence der kan opstå fra disse 

landes fødevarevirksomheder i takt med forbedrede infrastrukturer, højere veterinære standarder og tilførsel af know 
how blandt andet fra Danmark. Denne konkurrence vil dog ikke være problematisk ud fra en ren forretningsmæssig 
betragtning, hvis virksomhederne proaktivt udnytter mulighederne for at etablere sig i disse lande og udflager den 
mere standardiserede produktion, jævnfør ovenfor, eller de alternativt importerer de mere standardiserede råvarer fra 
disse lande til forarbejdning i Danmark. Derimod indebærer disse strategier nogle grundlæggende problemer i 
forhold til andelsprincipperne, fordi hensynet til råvareprisen da går forud for hensynet til de danske 
råvareproducenter. Altså bliver der en modsætning mellem andelshavernes interesser som producenter og deres 
interesser som ejere. 

 
Udfordringerne og andelsprincipperne 

 
 
Andelsprincipperne indebar i den klassiske periode lighed for de i forvejen lige - der var symmetri og fælles 
interesser, hvilket udgør en væsentlig forklaring på, at andelsbevægelsen i i den klassiske periode udviklede sig stabilt 
og harmonisk. Men hermed er der også givet en nøgle til at forklare, hvorfor andelsselskaberne i de seneste årtier (det 
effektive landbrugs periode) i stigende grad har haft vanskeligt ved at fastholde idealerne og har afløst dem med en 
endimensional vision om ekspansion. 

De seneste fire årtiers udvikling har nemlig vanskeliggjort en sammenhæng mellem de oprindelige idealer, 
de strukturelle forhold og landbrugernes objektive interesser. For det første har strukturudviklingen bragt 
landbrugerne i isolation. De er isoleret fra hinanden, som følge af det stærkt tiltagende kannibalisme, hvor de 
opsluger hinandens ejendomme. Men dernæst er de også isoleret fra andelsselskaberne, der har gennemgået et 
tilsvarende strukturforløb, hvorefter hovedparten er koncentreret til et enkelt, nationalt - eller endog multinationalt - 
selskab med nogle få geografisk koncentrerede produktionsanlæg. Det gør det vanskeligt for den enkelte andelshaver 
at løfte sit egentlige andelshaveransvar, fordi organisationen er blevet for koncentreret og uoverskuelig. Der er således 
langt fra fortidens andelsmejeri, hvor andelshaverne dagligt havde mulighed for at kigge mejeristen over skuldrene, til 
nutidens Arla Foods, hvor produktionsanlæggene oftest er fjerntliggende, mens selskabets beslutninger endvidere 
vedrører dybt komplicerede forhold såsom valutatransaktioner og investeringer i udlandet. Denne afstand med 
hensyn til geografi og substans indebærer en oplagt tendens til at henvise ansvaret til bestyrelses- og direktionslokaler 
fjernt fra den enkelte andelshavers hverdag. Men de komplekse forhold kræver også omfattende kompetencer hos 
såvel direktion som folkevalgt ledelse. Den tiltagende afstand og kompleksitet giver endvidere muligheder for 
alliancer mellem ansatte og direktion, idet disse to grupper er tættere på virksomhedens problemstillinger og 
forventeligt også besidder indsigt og kompetence i forhold til virksomhedens mere end landbrugernes forhold. 

For det andet har princippet om hoveder frem for høveder også været under pres. Selvom husmændene fik 
lov til at deltage på principielt lige betingelser fra og med århundredeskiftet, så var bønderne praktisk taget altid i 
flertal. Med andre ord var de store de mange. Nu er situationen omvendt - de store er de få, fordi deltids-, hobby- og 
andre småproducenter udgør et stort antal, men tegner sig for en lille produktionsmængde, hvilket i sig selv har 
motiveret industrilandbrugere til at angribe princippet om hoveder frem for høveder. Der er således ikke længere tale 
om symmetri. 

For det tredje har strukturudviklingen endvidere medført en kraftig differentiering af interesserne på anden 
vis. Hvor fortidens andelshavere stort set producerede samme (standard)råvare har nutidens specialiserede og 
differentierede produktion - f.eks. økologiske råvarer, frilandsgrise o.s.v. - medført, at landbrugerne ikke længere har 
fælles interesser, blot fordi de er landbrugere. Da den mængdemæssige efterspørgsel efter fødevarer tilnærmelsesvis 
er konstant, er der tale om et mængdemæssigt 0-sum spil. Det indebærer eksempelvis, at konventionelle landbrugere 
- med en vis ret - føler, at der bliver taget markedsandele fra dem, når den økologiske produktion udvides. Derfor er 
de konventionelle landbrugere ikke interesserede i, at andelsselskaberne promoverer de økologiske fødevarer, selvom 
det kunne forøge selskabernes samlede økonomiske resultat. De objektive interesser er hermed forandrede og 
differentierede og derfor ikke længere gensidige. Det gør det vanskeligt at finde det fælles bedste - altså at trække på 
samme hammel i samme retning. 

For det fjerde kan det også i nutidens landbrug være vanskeligt at fastholde, at man kan, hvad man vil. 
Afhængigheden af pengemænd i byerne er blevet en særdeles nærværende realitet. Den omfattende udbygning af 
realkapitalen har måttet lånefinansieres og suppleres af en meget omfattende, statslig subsidiering. Det har skabt en 
høj grad af afhængighed af den finansielle sektor og nødvendigheden af et ressourcekrævende politisk beredskab. 
Samtidigt er produktionsstrukturen yderligere låst fast som følge af et omfattende og ufleksibelt kapitalanlæg. 
Generelt har disse forhold medført, at man fra landbrugets side har udviklet en tendens til at skyde ansvaret over på 
andre eksemplificeret ved paroler som: “Det er samfundets ansvar, om vi fortsat skal have et dansk landbrug”. Viljen 

                                                                                                                                                         



er deponeret i direktionslokalerne, hos de politiske myndigheder og et vanskeligt gennemskueligt marked. Det er da 
også karakteristisk, at nybrud ikke i særlig grad er kommet fra landbruget selv, herunder fra dets andelsselskaber, men 
nærmere fra græsrodspionerer uden for erhvervet, som det økologiske landbrug er et oplagt eksempel på. 

Opbrud i det landbrugsindustrielle og landbrugspolitiske kompleks 

Sammenlagt tegner der sig et billede af opbrudstendenser. Det gælder markedsvirkelighed og politiske 
rammebetingelser. Det gælder også landbrugets struktur samt landbrugets organisering. 

Sammenholdes landbrugets organisering, herunder forholdet til forarbejdningsvirksomhederne, med de 
seneste års udviklingstendenser, så rejser der sig fundamentale spørgsmål på mindst to felter: 

 
• Hensigtsmæssigheden af sammenvævning mellem et landbrugsindustrielt og landbrugspolitisk kompleks 

baseret på en forestilling om homogenitet 
• Hensigtsmæssigheden af fortsat at opretholde andelsformen som det grundlæggende princip for ejerskab af 

forarbejdningsvirksomhederne 
 
Sammenvævningen mellem det landbrugsindustrielle og landbrugspolitiske kompleks viste sig ganske 

hensigtsmæssigt i alle tilfælde i den klassiske periode op til ca. 1960, men det kan også forsvares at have været 
hensigtsmæssigt op til ca. 1990i. Denne sammenvævning har nemlig indebåret et exceptionelt 
koordineringspotentiale, hvor man (det vil sige landbrugets centrale organisationer) har haft stor mulighed for at 
styre produktion, forskning/udvikling/rådgivning, forarbejdning, afsætning og politiske rammer såvel på det 
samfundsmæssige som på det landbrugsorganisatoriske plan. Eksempelvis indebar dette koordineringspotentiale, at i 
størrelsesordenen 1.200 små andelsmejerier og 80 andelsslagterier var i stand til at levere et ensartet produkt (smør 
henholdsvis bacon) til eksport baseret på fælles produktionsstandarder, markedsføring og logistik. Hvis dette system 
skal være hensigtsmæssigt forudsætter det imidlertid (i alle tilfælde set fra landbrugernes synspunkt), at  

 
• Landbrugerne har fælles, sammenfaldende interesser, alene fordi de er landbrugere  
• Markedet efterspørger (og prismæssigt honorerer) standardprodukter 

 
Sammenvævningen mellem det landbrugsindustrielle og landbrugspolitiske kompleks er fortsat en realitet, 

men gennem de seneste år har der vist sig udviklingstendenser, der i varieret omfang svækker styrken og 
koordineringspotentialet, herunder fordi de to forudsætninger næppe længere er opfyldt. Blandt de vigtigste 
udviklingstendenser, der har stillet spørgsmålstegn ved sammenvævnings styrke og hensigtsmæssighed er: 

 
• Danmarks optagelse i EF indebar, at landbrugsministeriet opbyggede selvstændig afdeling til 

politikformulering. Før 1973 blev ministeriet praktisk taget betragtet som et ekspeditionskontor for 
landbrugets centrale organisationer. Forbindelserne er dog stadig tætte, selvom ministeriet nu af navn, og i 
fortsat højere grad også af gavn, skal betragtes som et fødevareministerium. 

• Antallet af landbrugere er faldet drastisk lige som deres samfundsøkonomiske betydning. 
• Opbygning af et miljøministerium og fremkomsten af forholdsvis stærke interesseorganisationer på feltet 

har vanskeliggjort landbrugsorganisationernes kontrol med en del af den landbrugspolitiske dagsorden. 
• Udviklingen af en mere segmenteret landbrugsproduktion har indebåret fremvækst af forholdsvis stærke 

producentorganisationer uden for de etablerede, centrale organisationer. Hvor de etablerede organisationer 
har været præget af en vis fælles identitet som landbrugere, er de alternative organisationer præget af en 
mere erhvervsøkonomisk identitet. Samtidigt har især fremvæksten af økologiske råvareproducenter 
forstærket segmenteringen også inden for de respektive størrelseskategorier. 

• Koncentration og multinationalisering af de helt store andelsvirksomheder kan indebære en tendens til, at 
disses direktioner og bestyrelser er mindre motiverede for at følge en fælles strategi, der primært er 
formuleret af de centrale organisationer. 

• Etablering af en stærk interesseorganisation for fødevareindustrien udenom landbrugets centrale 
organisationer. 
 
 
Konkretiseringen af idealerne for landbrugets andelsvirksomheder baserede sig på fælles interesser og 

symmetri. Men de seneste årtiers udvikling indebærer, at denne forudsætning ikke længere holder. Derfor kommer 
andelshaverne tendentielt til at overlade ansvaret for samvirksomhederne og deres udviklingsstrategi til 
koncernledelser, der således på visse felter kan have incitament til alliancer med medarbejderne mere end med ejerne.  

Dertil kommer, at de udviklingstendenser, som er beskrevet ovenfor, kan have tendens til at fastholde både 
andelsvirksomhederne og landbrugerne selv i en fælde. I sammenkoblingen mellem det landbrugsindustrielle og 
landbrugspolitiske kompleks har det været afgørende, at der var fælles interesser. Dette var ganske hensigtsmæssigt i 
den klassiske periode og i første del af den industrielle. Det indebar effektiv koordinering af indsatsen for at 
frembringe standardiserede produkter (både råvarer og færdige produkter), da dette marked var dominerende og 

                                                                                                                                                         



lukrativt. Imidlertid tyder meget på, at dette marked fremover vil blive mindre interessant set fra en dansk synsvinkel 
- herunder også set fra de danske landbrugeres synsvinkel. Men enhedsprincippet, som de to komplekser er baseret 
på, har tendens til at holde både den primære produktion og forarbejdningsleddet fast i produktionen af 
standardvarer, hvorved økonomiske muligheder (for landbrugerne, virksomhederne, medarbejderne og samfundet) 
for at gentage “tricket fra 1882” - det vil sige at erobre og proaktivt udvikle et nyt, lukrativt marked kan forspildes. 
Herefter kan de industrialiserede landbrugere og de dominerende forarbejdningsvirksomheder tendentielt blive 
henvist til hel eller delvis udflagning. 

 
Opsummering af perspektiver 

 
 
Ovenstående gennemgang af perspektiver tegner et komplekst billede af tendenser såvel som muligheder, der peger i 
flere forskellige retninger. Skal artiklens overvejelser skæres ned til det helt fundamentale, så står 
andelsvirksomhederne over for to hovedtyper af problemer: 

 
• Eksterne problemer 
• Interne problemer 

 
De eksterne problemer er i store træk fælles for fødevaresektoren uanset om den er privat- eller andelsejet. De 

handler primært om den omskiftelige markedsvirkelighed og forandringer i de mere politisk bestemte rammebetingelser.  
Samtidigt har virksomhederne – andelsejede eller ej – to idealtypiske strategier at vælge mellem, nemlig  
 
 

• Proaktiv strategi: Man forsøger offensivt at bidrage til at skabe den nye virkelighed og udnytte den optimalt. 
• Reaktiv strategi: Man forsøger at udskyde forandring længst muligt, og når det er uundgåeligt, flyder man 

passivt med strømmen. 
 
For andelsvirksomhederne vil den proaktive strategi indebære, at man offensivt forsøger at udnytte de nye 

muligheder, som følger af de eksterne problemer. For de interne problemer betyder det, at man tager fundamentalt 
fat på at modernisere andelsprincipperne (eventuelt erstatter dem med noget helt nyt), så de fungerer optimalt under 
fremtidens betingelser.  

 
 

Eksternt problem: Markedsvirkelighed 

Den omskiftelige markedsvirkelighed har især sammenhæng med den hurtige forandring fra en industriel til en 
postindustriel epoke i de mest udviklede lande. I denne forbindelse er velstands- og velfærdsniveauet stigende og på 
et sådant niveau, at kun en meget lille del af disse landes befolkninger har grund til at bekymre sig om dagen og 
vejen. Uddannelsesniveauet er højt og stigende, mens en stadig større del af befolkningerne arbejder i servicesektoren 
og kun en yderst begrænset del i primære erhverv og en faldende del i sekundære. Der har i denne forbindelse kunnet 
konstateres en forandring i værdisættene, således postmaterialistiske værdier får stadig større vægt - herunder viser 
det sig også, at befolkningerne i stigende omfang bliver mindre autoritetstro og blandt andet i stigende grad vil basere 
deres forbrug på selvstændig stillingtagen. Det er i sig selv med til at forandre forbrugernes kvalitetsopfattelse frem 
mod det dobbelte kvalitetsbegreb. Det vil sige, at stadig flere forbrugere ikke blot ser på varens sanselige kvalitet (og 
dermed selve produktet) i forhold til prisen, men også ser på den bagvedliggende produktionsproces (eller dele af 
den) for at vurdere, om den er rimelig - i givet fald er de villige til at betale en vis merpris. Samtidigt lægges en vis 
vægt på nicheprodukter, der kan fremhæve forbrugerens gode smag eller position. Dette skaber grobund for 
afsætning af stadig flere differentierede varer. En del af disse kan forventes afsat gennem nye forbindelser mellem 
producenter og forbrugere (gårdbutikker, e-handel og lignende). I denne forbindelse må det fortsat antages, at den 
mængdemæssige afsætning af fødevarer i den rige del af verden vil være tilnærmelsesvis konstant som følge af 
stagnerende befolkningstilvækst. Derfor vil stigende afsætning af nichevarer tendentielt medføre en tilsvarende 
mængdemæssig reduktion af standardvarer. 

Men overskuddet hos de mest udviklede landes befolkninger forventes også at medfører flere forandringer. 
Stadig flere forbrugere efterspørger måltider, der helt eller delvist er tilberedt uden for hjemmet. Der er på den 
baggrund en stigende efterspørgsel efter råvarer til food services, mens supermarkedernes andel af fødevaremarkedet er 
stagnerende og logisk set vil falde i takt med stigende afsætning på markedet for food services. Indtil nu har råvarerne til 
dette marked hovedsageligt været af standardkvalitet, og fremvæksten af det dobbelte kvalitetsbegreb har ikke haft 
særlig stor afsmittende virkning på dette marked. Der er dog ikke grund til andet end at forvente, at også dette 
marked inden for de kommende år vil mærke en tiltagende efterspørgsel på grundlag af det dobbelte kvalitetsbegreb. 
De første, spæde tendenser ses allerede på cateringmarkedet. 

                                                                                                                                                         



I det seneste par årtier har supermarkederne haft afgørende betydning for afsætning af fødevarer på 
bekostning af specialbutikker. Trenden har i de seneste år medført, at stadig flere kæder markedsfører private mærker 
(private brands), således de får leveret forarbejdede produkter på basis af standardråvarer, hvor differentieringen især 
fremtræder gennem mærket og emballagen. Der kan dog også være tale om differentierede råvarer (især økologiske), 
der sælges under privat mærke. Denne trend bringer forarbejdningsvirksomhederne i en position som mere anonyme 
leverandører af (standard)råvarer på grundlag af design og markedsføring fra kæderne. Som nævnt ovenfor skal det 
dog erindres, at supermarkedernes markedsbetydning forventes at blive aftagende. 

 

Eksternt problem: Politiske rammebetingelser 

Forandringerne i de politiske rammebetingelser har til en vis grad udspring i de samme forandringstendenser, som 
beskrevet under markedsudvikling. Således har de seneste årtiers udvikling medført et tiltagende fokus på 
industrialiseringens påvirkning af miljø, dyrevelfærd, arbejdsmiljø m.v. Vælgernes fokus på disse felter har ikke kun 
medført forandringer i indkøbsvaner, men også ønsker om en højere grad af politisk regulering for at tilgodese bløde 
værdier. I øvrigt er disse politiske præferencer i et vist omfang uafhængige af den traditionelle højre-venstre skala 
(Andersen 1990). 

Med hensyn til de politiske rammebetingelser kan der dog også iagttages en noget anden tendens i 
forlængelse af det seneste par årtiers nyliberalistiske offensiv. I denne forbindelse har ikke mindst en forestilling om 
liberalisering af verdenshandelen som et universalmiddel til velstandsstigning og global bæredygtighed vundet 
omfattende gehør både blandt centrale politiske beslutningstagere, erhvervsledere, organisationsledere m.fl. Dette har 
medført internationale bestræbelser for liberalisering (ikke mindst via WTO) og målsætninger blandt erhvervsledere 
om multinationalisering af deres virksomheder. I takt med at disse bestræbelser er realiseret, har den markedsmæssige 
konkurrence i et vist omfang ændret karakter. På de nationale markeder har der været tendens til øget 
monopolisering, mens der på de internationale markeder sker en monopolistisk konkurrence. Herunder således, at 
store aktører blandt de fødevareproducerende virksomheder matcher store aktører blandt detailkæderne. I relation til 
den nyliberalistiske offensiv skal den fremtidige større vægt af det postmaterialistiske værdisæt dog ikke 
undervurderes. Dette indikeres eksempelvis af, at EU forsøger at gøre sådanne værdier gældende i WTO. Et andet 
eksempel er, at Verdensbanken gradvist har modificeret de mere nyliberalistiske tanker i relation til 
udviklingslandene. 

Disse eksterne tendenser stiller fødevarevirksomhederne over for valg mellem forskellige 
udviklingsstrategier - primært mellem standardvare- eller differentieringsstrategi med større eller mindre grad af 
multinationalisering. 

 

Internt problem: Valg af standardvarestrategi 

Det interne problem er imidlertid specifikt for andelsselskaber og skyldes de specielle forhold, der gør sig gældende, 
hvor andelsselskaber har en økonomisk side og en foreningsside samt i forlængelse heraf et sammenfald mellem 
ejerkreds og råvareleverandører. De specielle forhold har været en fordel i en stor del af de første 100 år af de danske 
andelsvirksomheders historie. Men de seneste årtiers udvikling af primærlandbruget stiller spørgsmålstegn ved, om 
andelsvirksomhederne er i stand til at forandre andelsformen sådan, at den er hensigtsmæssig i forbindelse med 
valget af fremtidens udviklingsstrategi med de forandringer, der forventes i de kommende 10-15 år. Ved den 
strategiske skillevej, hvor der skal vælges udviklingsstrategi, tegner der sig et dilemma med den hidtidige andelsform, 
uanset hvilken strategi, der vælges. 

Hvis man - som de dominerende, danske andelsselskaber hidtil har gjort, vælger overvejende at satse på 
markedet for standardvarer i kombination med en fortsat multinationalisering forventes det interne problem at tegne sig 
skarpere i de kommende år. De seneste års strukturudvikling blandt primærbedrifterne - og dermed blandt ejerne - 
tegner et billede, hvor et fåtal (de industrialiserede landbrug) leverer langt hovedparten af råvarerne, mens et stort 
flertal (deltids- og fritidslandbrug) leverer en lille del. For de få betyder selv marginale noteringsændringer temmelig 
meget for det driftsøkonomiske resultat, og de vil givetvis fortsat presse på for indførelse eller videreudvikling af 
personlige andelshaverkonti samt et fundamentalt opgør med princippet om én mand, én stemme foruden 
intensiverede forsøg på at ophæve den hidtidige symmetri mellem forpligtelser og rettigheder (ret til leverance, pligt 
til at levere hele bedriftens produktion). Herved vil andelsformen i stort omfang blive sammenfaldende med aktie- og 
anpartsformen, men med den forskel, at det fortsat er råvareleverandørerne, der er ejere, med den primære 
økonomiske interesse at maksimere prisen på råvaren frem for at maksimere afkastet på 
forarbejdningsvirksomhedernes kapital. I denne forbindelse kan det forventes, at andelshaverne således fortsat vil 
have tendens til at tage mere hensyn til deres eget kortsigtede afkast frem for at se på virksomhedens langsigtede 
strategi. Dette kan næppe siges af have været noget større problem i den effektive, industrialiserede epoke, men vil 
blive det, hvis markedet for differentierede varer udvikles, og konkurrencen på standardvarer intensiveres yderligere. 
Dette kan indebære intensiverede modsætninger mellem grupper af andelshavere og eventuelt medføre, at de mindre 
producenter får incitament til at intensivere indsatsen for at skabe alternative forarbejdnings- og afsætningskanaler, 
herunder forsøge i endnu højere grad end hidtil at erobre markedet for differentierede produkter. 

Det indebærer også, at det må formodes, at de få fortsat vil have incitament til splitleverancer samt til hel 
eller delvis udflagning af deres produktion til lande med et generelt lavere omkostningsniveau end det danske. Der er 

                                                                                                                                                         



allerede intensive forsøg på at forberede hel eller delvis udflagning af den industrialiserede svineproduktion til 
central- og østeuropæiske lande samt Canada. Bag sådanne aktiviteter står blandt andet en dansk producent af 
staldinventar og Danske Svineproducenter. I denne forbindelse arrangeres blandt andet informationsmøder og rejser 
til udvalgte lande, hvor det angives, at der i øjeblikket er størst interesse for Ungarn. Det angives, at tre forhold er 
afgørende for, hvilke lande interessen koncentrerer sig om: Omkostningsniveau, muligheder for at skaffe sig af med 
gyllen og mulighederne for at skaffe godt foder til lav pris. Som nævnt er der tale om både hel og delvis udflagning. 
Hel udflagning kan være oplagt for yngre producenter, mens delvis udflagning typisk består i, at mellem fire og ti 
producenter slår sig sammen i et selskab, der etablerer produktion i udlandet med en yngre dansk landmand som 
driftsleder. Udover det danske omkostningsniveau angives også, at muligheder for ekspansion blandt de største er 
ved at være udtømte i Danmark. Ligeledes angives de stigende lovkrav - f.eks. krav om øget dyrevelfærd 
(Maskinbladet nr. 327, 2001, p. 4 og 48 f). 

 
Multinationaliseringen rejser i denne forbindelse sin egen problematik. Dels indebærer den et stort 

kapitalbehov, herunder ikke mindst behov for tålmodig kapital, der kan være vanskelig at skaffe fra andelshaverne. 
Dels indebærer den i princippet optagelse af andelshavere fra andre lande (evt. danske landbrugere, der helt eller 
delvist har udflaget produktionen til eksempelvis østeuropæiske lande i takt med at disse optages i EU). 
Andelsselskaberne forekommer dårligt rustede til at løse denne opgave. Endelig - og det kan vise sig som den 
vigtigste, interne problemstilling, så indebærer multinationalisering, at virksomheden - alt andet lige - må købe 
råvaren, hvor den er billigst. Samtidigt må man naturligvis også søge kapital og arbejde, hvor disse faktorer - ud fra 
de nødvendige standarder - er billigst. Så i takt med, at østeuropæiske lande optages i EU, deres infrastruktur 
forbedres, de tilføres know how (herunder fra danske landmænd og forarbejdningsvirksomheder), må de 
multinationale logisk have kraftigt incitament til at flytte mere standardiseret produktion til disse lande. 
Multinationaliseringen må nødvendigvis indebære, at den ansvarlige direktion og bestyrelse må se på koncernens 
samlede resultat mere end hensynet til danske råvareproducenter eller for den sags skyld danske arbejdspladser. I 
denne forbindelse skal man også huske, at multinationaliseringen i sig selv indebærer, at koncernen frasiger sig sin 
nationale identitet (jfr. Arla, der er godt på vej til at blive et multinationalt selskab med rod i Skandinavien (og ikke 
Danmark)). 

 

Internt problem: Valg af differentieringsstrategi 

Ved valg af differentieringsstrategi forekommer i første omgang de samme, generelle problemer som anført ovenfor, 
nemlig de der er opstået som følge af de seneste årtiers strukturudvikling. I det omfang differentieringen baserer sig 
på en standardråvare er der ikke yderligere, interne problemer, da den enkelte råvareproducent/andelshaver, da ikke 
aflønnes afhængig af, hvorledes hans råvare anvendes. Men så snart råvaren er differentieret (f.eks. økologisk) opstår 
yderligere en intern problemstilling. 

Det ligger i sagens natur, at differentierede produkter produceres i mindre serier til niche-
/højprissegmenter. Det kræver stor føling med markedet - dels med kundernes ønsker og behov og dels med de 
optimale mængder, så markedet ikke oversvømmes og merprisen elimineres. Altså må der en høj grad af årvågen 
fleksibilitet og styring til. Men produktion af differentierede råvarer kræver - alt andet lige - investeringer i omstilling 
af råvareproducentens/andelshaverens produktionsanlæg, og han må derfor have et økonomisk incitament (merpris) 
samt tillid til, at denne produktion kan opretholdes så længe, at investeringer (herunder indkøringsomkostninger) kan 
afskrives. Således stilles virksomheden over for en stor udfordring med hensyn til markedsføring, 
markedsopfølgning, markedsovervågning og regulering af råvarer både med hensyn til kvalitet og mængde. Samtidigt 
stilles råvareleverandøren over for specifikke faglige krav, omstillingsomkostninger samt evne til fleksibel 
produktionsplanlægning, således produktionen følger markedets ønsker med hensyn til kvalitet og mængde. 

De specielle opgaver, der følger i forbindelse med differentieringsstrategi er vanskelige at løse hos de 
dominerende andelsselskaber. Det skyldes, at hele deres organisation og forretning er indrettet på grundlag af 
interesser hos råvareleverandører, der både objektivt og subjektivt har sammenfaldende interesser - herunder at de er 
producenter af den samme standardråvare, der afregnes og efterbetales til samme pris. Ikke mindst i relation til 
økologisk produktion har vi i 1990’erne været vidne til højrøstede angreb på forsøg på at starte en sådan produktion 
gennem økonomiske incitamenter og et vist økonomisk sikkerhedsnet til gengæld for den forøgede risiko som 
producenterne af differentierede råvarer tager på sig.  

Man kan så anføre, at dilemmaet kan løses ved at niche-produktioner foregår i divisioner, f.eks. med 
selvstændigt repræsentantskab, eller at andelsselskabet henviser niche-produktionen til datterselskaber. Selvom en 
sådan løsning vælges, så vil der fortsat være en fælles, overordnet koncernledelse, der for andelsselskabernes 
vedkommende både består af en ansat direktion og en folkevalgt ledelse. Denne koncernledelse må nødvendigvis 
foretage en overordnet fordeling af koncernens ressourcer f.eks. til investeringer i produktion, produktudvikling og 
markedsføring. Herved vil selskabets forretningsgrundlag såvel som dets demokratiske system basere sig på en 
uløselig konflikt: Hvilke interesser skal man tilgodese og hvilke ikke?  

De små, dynamiske nichevirksomheder er branchens underskov, og den skal have udviklingsmuligheder 
både for dens egen og hele branchens skyld. Disse virksomheder har visse muligheder for at operere i skyggen af 
mastodonterne, blandt andet fordi sidstnævnte er så store og produktions- og organisationsmæssigt infleksible, at de 
har tendens til kun at fokusere på produktkæder, hvor der kan produceres og afsættes meget store mængder af 

                                                                                                                                                         



standardiserede varer. På den anden side kan det meget ulige størrelsesforhold udgøre en stor risiko for 
nichevirksomheder, hvis de er så succesfulde, at mastodonterne mærker en konkurrence og registrerer 
offentlighedens interesse for nichevirksomhedernes produkter og kunnen. Der er da også set flere eksempler på, at 
nye, dynamiske nichevirksomheder bygges op for senere at blive opkøbt af dominerende selskaber enten med det 
primære formål at lukke eller neddrosle dem (og herved minimere konkurrencen fra højprisprodukter) eller med det 
primære formål at have disse produkter i sortimentet, hvis detailkæderne absolut vil have dem på hylderne. 

 

Hvad er så strategien? 

De etablerede andelsvirksomheder står over for både eksterne og interne problemer som beskrevet ovenfor, der 
stiller store krav til nøgtern og åben strategisk overvejelse. 

EKSTERNE PROBLEMER INTERNE PROBLEMER
foranderlig markedsvirkelighed

ændring i politiske rammebetingelser

dilemma mellem

principper/organisation og

udviklingsstrategi

Alle Andels

 
 

 
I Danske Andelsselskaber er der opmærksomhed omkring problemstillingerne. Især i organisationens 1996-

rapport præsenteres en grundig og nuanceret diskussion af de interne problemer i medfør af de seneste årtiers 
strukturudvikling og den tiltagende multinationalisering. I Landbrugsrådets rapport “Landbruget og omverdenen” 
(Landbrugsrådet 2000b) er der ligeledes præsenteret en grundig og nuanceret diskussion af de eksterne problemer. 
Men der er to helt fundamentale spørgsmål, som ikke bliver stillet, og derfor heller ikke besvaret, i de to centrale 
rapporter: 

 
• Er fortsat koncentration - og i logisk konsekvens deraf multinationalisering - en hensigtsmæssig strategi i de 

kommende år? 
• Er det meningsfyldt og hensigtsmæssigt fortsat at basere forarbejdningsvirksomhederne på andelseje? 

 
Det synes som om, at både Danske Andelsselskaber og Landbrugsrådet ukritisk viderefører strategien fra 

det effektive, industrialiserede landbrugs epoke. Det samme kan siges at gælde for forsknings- og 
udviklingsindsatsen, der fortsat primært foregår i statsligt (finansieret) regi. Det er anført (Vedsmand 2000), at 90 
procent af den offentlige forsknings- og udviklingsindsats koncentrerer sig om de første led i produktkæden, hvilket 
står i kontrast til, at konkurrencen i stadig større omfang er afhængig af kædens sidste led. Dette kan tages som 
endnu et udtryk for rigiditeten i dansk landbrug og fødevareproduktion. 

Mens man forsøger at holde fast i enheden og den endimensionale koncentration viser det sig 
opbrudstendenser. Eksempelvis, at landbrugerne ikke længere har samme kontrol over den landbrugspolitiske 
dagsorden, at FødevareIndustrii er etableret som en stærk organisation ude af skyggen fra de centrale 
landbrugsorganisationer, at alternative producentorganisationer vokser i styrke o.s.v. 

Sammenlagt har de udviklingstendenser, der er beskrevet i det foregående, tendens til at fastholde både 
andelsvirksomhederne og landbrugerne selv i en fælde. I sammenkoblingen mellem det landbrugsindustrielle og 
landbrugspolitiske kompleks har det været afgørende, at der var fælles interesser. Dette var ganske hensigtsmæssigt i 
den klassiske periode og i første del af den industrielle. Det indebar effektiv koordinering af indsatsen for at 
frembringe standardiserede produkter (både råvarer og færdige produkter), da dette marked var dominerende og 
lukrativt. Imidlertid tyder meget på, at dette marked fremover vil blive mindre interessant set fra en dansk synsvinkel 
- herunder også set fra de danske landbrugeres synsvinkel. Men enhedsprincippet, som de to komplekser er baseret 
på, har tendens til at holde både den primære produktion og forarbejdningsleddet fast i produktionen af 
standardvarer, hvorved økonomiske muligheder (for landbrugerne, virksomhederne, medarbejderne og samfundet) 
for at gentage “tricket fra 1882” - det vil sige at erobre og proaktivt udvikle et nyt, lukrativt marked kan forspildes. 
Herefter kan de industrialiserede landbrugere og de dominerende forarbejdningsvirksomheder tendentielt blive 
henvist til hel eller delvis udflagning.  

                                                                                                                                                         



 
Imens er der mulighed for, at andre aktører, f.eks. med rod i civilsamfundet og erhvervslivet uden for det 

landbrugspolitiske kompleks, kan eksperimentere med nye organisationsformer, hvor en vis inspiration kan hentes 
fra ”tricket fra 1882”. Men succes forudsætter da en erkendelse af, at de klassiske andelsidealer og -principper 
udspringer af en uaktuel kontekst. 
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En forklaring på forhold mellom stabilitet 
of dynamikk i Tine 

 
 

Sammendrag 
 

I dette kapitlet viser vi til hvordan en bedrifts grunnverdier rammer inn strategiske endringer som denne 
bedriften gjennomfører. Ved å ramme dem inn gjør grunnverdier strategisk endring både mulig og samtidig 
begrenser dem. En slik synsvinkel fremhever hvordan stabilitet og endring virker sammen i en bedrift ved å kaste lys 
over hvordan stabile grunnverdier legger grunnlaget for endringer. Innrammingen finner sted gjennom det vi kaller 
transformasjonsstrukturer, som er gjentagende mekanismer som møter, informasjon og opplæring, som virker som 
påminnelser om grunnverdiene. Det viktigste resultatet vi legger frem, er at grunnverdier setter yttergrenser for 
strategiske endringer. At en virksomhet kan spille på et vidt spektrum av strategiske valg, altså være innovativ, 
forklarer vi med at grunnverdiene representerer et bredt ”ontologisk spenn”, det vil si at de er fundamentalt 
forskjellige, samtidig som at de ikke kommer i monflikt med hverandre. Den organisasjonen vi har studert, er TINEi, 
en norsk meieribedrift som ble grunnlagt i 1881. Ved å bruke en diskursiv metode har vi studert perioden mellom 
1973 og 2002 og lett i årsmeldingene etter noe som kan fortelle oss om Tines grunnverdier, samt at vi har foretatt to 
gjentatte intervjurunder. 
 
 
Kunnskap, grunnverdier og organisasjon 

 
Kunnskap er kanskje en organisasjons fremste kjennetegn. Det finnes en enorm mengde litteratur om 

organisasjoner på felter som læring (Argyris og Schön 1978; Huber 1991; Levitt og March 1988); sosialt samspill 
(Mead 1934; Porac, Thomas og Baden-Fuller 1989; Orr 1990), beslutningsdannelse (Beyer 1981; Simon 1976); 
institusjoner (Zucker, 1988; Trice og Beyer 1993), identitetsdannelse (Weick 1995), ledelse (Palmer og Clegg 1996) og 
ideologidannelse (Starbuck 1982). Felles for de fleste verkene er eksistensen av felles kognitive strukturer som er dypt 
rotfestet i organisasjonen. Slike felles kognitive strukturer er per definisjon stabile, fordi de gir store systemer et 
atferdsgrunnlag i tid og rom. At de er stabile betyr at endringer både kan og vil inntreffe over tid, men i et langsomt 
og avmålt tempo. 

Felles kognitive strukturer gir organisasjoner den stabiliteten som trengs for at de skal fungere kollektivt. De 
danner en bakgrunn for de mange forskjellige løsninger organisasjonenes medlemmer griper til når de skal treffe 
beslutninger. Vi vil imidlertid hevde at studier har en tendens til å antyde at felles kognitive strukturer bare er en 
bakgrunn som organisasjonens medlemmer utspiller sin virkelighet mot, slik at de med dette ikke tar hensyn til den 
dynamikken som felles kognitive strukturer faktisk skapes og opprettholdes gjennom. De blir som oftest beskrevet 
som filtreringsmekanismer for handlinger og atferd som eksisterer innenfor organisasjonens grenser. Weick 
(1995:112) ser for eksempel ut til å forestille seg felles kognitive rammer som filtreringsmekanismer, som en 
bakgrunn for å treffe beslutninger. Når de behandles som filtreringsmekanismer, ser vi selvsagt hvordan de 
reproduserer atferd, handlinger og beslutninger. Vi ser også hvordan folk bruker dem i situasjoner der det oppstår 
konflikter, tvetydigheter og valgmuligheter. Det vi derimot ikke ser så tydelig, er det dynamiske samspillet mellom 
faktorer som bidrar til at selve strukturene blir skapt og opprettholdt. Selv om felles kognitive strukturer er stabile, er 
de underlagt en dynamikk i den forstand at de vokser frem og blir reprodusert i tid og rom. Selv om de prosessene 
som reproduserer dem, støttes av regulære organisasjonsstrukturer, er de dynamiske prosesser som er åpne for 
endringer. 

Til tross for at det finnes en omfattende litteratur om kunnskap og organisasjon, ser vi altså at den ikke går 
systematisk inn på de organisasjonsprosedyrene som faktisk bidrar til å skape og opprettholde felles kognitive 
strukturer. Med denne artikkelen ønsker vi å ta et steg i retning av å vise hvordan en slik dynamikk kan fungere. Vi 
påviser hvordan det som vi vil kalle ”transformasjonsstrukturer”, knytter en bedrifts ”grunnverdier” til dens 
strategiske endringer. Vårt utgangspunkt er at grunnverdier avhenger av regulære strukturer som fora for å treffe 
beslutninger og skape mening for å ha noen innvirkning på de strategiske endringene som foretas. 
 
Transformasjonsstrukturer og rekursive prosesser i organisasjoner 
 

                                                                                                                                                         



Videre i artikkelen skal vi beholde transformasjonsgrammatikkens dynamiske prinsipp om forskjellen på dype nivåer 
og overflatenivåer, og bruke en analog modell for organisasjonsstudier. Vi tar sikte på å utforske hvordan man kan 
forestille seg grunnverdier er forbundet med slike strategiske endringer som skjer i en bedrift. Det som kjennetegner 
transformasjonsstrukturer, er at de er regulert, og at de på forskjellige måter knytter meningsinnholdets grunnverdi til 
strategiske valg som foretas. Transformasjonsstrukturer kanaliserer først og fremst grunnverdienes formende krefter 
og bidrar til å sette relativt stabile grenser for handlinger og valg. Budsjettering, for eksempel, kan ses på som en 
transformasjonsstrukturer som knytter de dypere intensjonsnivåene bak foretaket sammen med de handlingene som 
utføres. På samme måte forventer vi at grunnverdien skal legge retningslinjene for strategiske endringer, men ikke 
bestemme dem. På den annen side regner vi det ikke som plausibelt at endringer kan ligge utenfor det 
endringsrepertoaret som grunnverdien legger rammene for. 
På et analytisk nivå vil innføringen av transformasjonsstrukturer kunne gi oss det som kalles et rekursivt syn på 
organisasjonen. Et rekursivt syn bygger på tanken om at systemer kontinuerlig produserer og reproduserer seg selv. 
Systemer produserer seg selv ved å spille ut (Weick, 1979) sin egen eksistens, for deretter å reprodusere seg selv 
omkring den utspilte virkeligheten. Grunnlaget for reproduksjon ligger i selve systemet, i dets vekselvirkning, ikke 
med omverden i seg selv, men med sin egen indre verden av forståelse og meningsfylthet. Mens bedrifter vokser på å 
ta opp elementer fra sin egen grunnverdi, vil en bedrift, når den først er etablert, ha en tendens til å tolke signaler fra 
omverdenen gjennom disse elementene. Et rekursivt perspektiv på organisasjon er derfor egentlig et 
prosessperspektiv der organisasjonens nåværende tilstand også danner grunnlag for nye organiseringsprosesser. 
Nåværende organisasjonstilstander omfatter historien om fortiden; hendelser, erfaringer og strukturer som preger 
nåtiden. En organisasjons nåværende tilstanden danner grunnlaget for nye organiseringsprosesser, ikke i 
deterministisk forstand, men snarere som et potensiale i den forstand at den danner en horisont av mulige 
organisasjonsendringer.  
 
Forbindelse mellom grunnverdier og strategiske endringer 
 
Å innføre et slikt syn på forholdet mellom en organisasjons stabile grunnverdier og dens strategiske endringer betyr å 
se det hele som en prosess der det er et dualistisk forhold mellom det stabile og det foranderlige. Mens studier av 
organisasjoner og endringer har en tendens til å se stabilitet og endring som hverandres antiteser, betrakter man i 
prosessfilosofien det stabile og det foranderlige som sammenflettet. De ikke bare forutsetter hverandre, men baserer 
seg til og med på hverandre. Som prosessfilosofen Alfred North Whitehead sier det:, “Det ligger i all værens natur” 
at det finnes et potensiale for enhver “tilblivelse””. Vi vil hevde at organisasjoners “væren” kan ses som deres 
grunnverdier, som over tid danner et stabilt grunnlagi for beslutninger og handlinger. “Tilblivelsen” kan på døen 
annen side ses som det brede spektret  av endringer, som spenner fra politisk diskurs til strukturelle og strategiske 
endringer. For at grunnverdier skal fungere som ramme for beslutninger og handlinger, må det imidlertid finnes 
gjentatte prosesser som forbinder grunnverdiene med overflateendringene. Eller for å si det mer konsist:  
 

1. Grunnverdier setter yttergrenser for hvilke handlinger en organisasjon kan utføre. Disse yttergrensene 
er ikke bare en hemsko. De sier også noe om yttergrensene for iverksetting av kontrollerte endringer. 
Vi vet imidlertid ikke hvordan grunnverdiene er forbundet med hverandre. Vi vet heller ikke om vi kan 
anta at de utgjør et sammenhengde hele. 

 
2. For å eksistere i tid og rom må en organisasjon reprodusere seg selv ved hjelp av et eller annet slags 

regulert handlingsprogram, som kalles transformasjonsstrukturer, som forbinder strategiske endringer 
med grunnverdiene. Hvis en organisasjon mangler regulerte transformasjonsstrukturer, er det fare for 
at den vil kunne gå i oppløsning.  

 
Et slikt syn på organisasjonsprosesser er analytisk tiltrekkende, men empirisk utfordrende. Det nyter ikke godt av den 
relative tryggheten som ligger i å basere seg på å betrakte organisasjoner som tingliggjorte enheter, som nevnt over. 
Det innebærer en søken etter prosesser og strukturer som setter et system, som for eksempel en bedrift, i stand til å 
produsere og reprodusere seg selv. Slike prosesser, som vi basert på Chomsky (1957) i lingvistikken omtaler som 
transformasjonsstrukturer, har ikke helt fått gjennomslag i organisasjonsstudiene, i alle fall ikke som et middel til å 
forbinde strategiske endringer med de dypere og mer stabile meningsnivåene.i Vi mener at det altfor oft antas at 
endringer ganske enkelt kan tolkes i lys av  et eller annet rådende verdisett. Et rekursivt syn krever at vi identifiserer 
de mekanismene som faktisk forbinder organisasjonens dypere nivåer med endringer som foretas. Vi finner lite 
systematisk kunnskap i organisasjonsstuder om hvordan prosesser som for eksempel transformasjonsstrukturer 
forbinder de dypere lagene av organisasjonsidentitet med strategiske endringer som for eksempel strategiske 
endringer. Vi skal videre vise hvordan transformasjonsstrukturer kan identifiseres som mekanismer som forbinder 
endringer med de dypere nivåene ved å sette ytre grenser for endringer.  
 
Forskningsprosjektet og innsamling av data 
 
De spørsmålene vi søkte svar på i forskningsprosjektet vårt, var av to slag. For det første ville vi vite om og hvordan 
vi kunne identifisere og forklare noe forhold mellom grunnverdier og strategiske endringer foretatt i bedriften i løpet 

                                                                                                                                                         



av det tidsrommet vi valgte å studere. For det andre var vi interessert i å bruke analysen vår til å utlede hvordan de 
spesifikke grunnverdiene kunne forklare endringer bedriften foretok. Grunnverdier innebærer en eller annen form 
for stabilitet, som vi antar organisasjoner trenger for å eksistere. Grunnverdier fungerer som 
stabiliseringsmekanismer og setter i noen tilfeller grenser for hva slags strategiske endringer bedriften kan foreta. Det 
som imidlertid ikke har vært gjort til gjenstand for noen grundig studie, er hvordan grunnverdiens 
stabiliseringselementer bidra til å påvirke endringspotensialet. Kan for eksempel visse kombinasjoner av grunnverdier 
påvirke hva slags endringer en organisasjon går inn på? Byr for eksempel arbeid med med melk på andre 
endringsmuligheter enn for eksempel arbeid med mikrochips? Byr melk, som er knyttet til liv, på dypere 
endringsperspektiver enn for eksempel mikrochips?  
Et rekursivt syn på grunnverdier og strategiske endringer innebærer at vi må se på tre slags mekanismer.  
 

1. En identifikasjon av grunnverdiene og refleksjoner over deres stabilitet og betydning over tid. Som 
vi skal vise, kan noen grunnverdier beholde en sentral plassering gjennom lang tid, selv om 
innholdet i dem kan endres betydelig både for bedriftens folk og for utenforstående.  

2. En identifikasjon av de overflateendringene som kanskje, og kanskje ikke, relaterer seg til 
grunnverdien. Bedrifter har tydeligvis rike muligheter for en lang rekke strategiske endringer, noe 
som gjør det nødvendig å foreta valg mellom alternativene.  

3. Identifikasjon av de strukturene som forbinder grunnverdier med strategiske endringer. Hvis 
grunnverdier skal ha noen innvirkning på de endringene som blir foretatt, må de på en eller annen 
måte reproduseres.  

 
Spørsmålet om hvilken organisasjon vi skulle studere, ble i første rekke styrt av et ønske om å studere en som hadde 
oppvist stabile verdier gjennom lang tid og likevel hadde gjennomgått betydelige strategiendringer i løpet av samme 
tidsrom. Vi prøvde å finne en bedrift som oppfylte tre kriterier: 
 

- i hovedsak verdidreven gjennom lange perioder av sin historie 
- betydelige strategiendringer 
- konsistente dokumentasjonskilder gjennom bedriftens historie 

 
Bedriften Tine har over tid tatt til seg verdier (Selznick 1957) som gjenspeiler utviklingstrekk og prioriteringer i det 
norske samfunnet. Den har hatt en utvikling som er nesten uløselig sammenflettet med politiske, sosiale og 
økonomiske utviklingstrekk i mer enn hundre år. Som vi skal forklare nedenfor, har den over tid tatt opp viktige 
grunnverdier fra omverdenen. Samtidig har den foretatt en rekke betydelige strategiendringer i løpet av de siste 30 
årene, som for eksempel å utnytte nye muligheter i bioteknologi, utforske nye konsumentgrupper og utvide sine 
aktiviteter til også å omfatte tidligere urelaterte områder som for eksempel marinsektoreni. Bedriften er godt 
dokumentert, noe som ikke minst skyldes det faktum at den har spilt en så sentral rolle i det norske samfunnet.  
Tine ble grunnlagt i 1881 og er den største produsenten av meieriprodukter i Norge med 5 400 ansatte og en 
årsomsetning på 12,6 milliarder. Den er klart dominerende på det norske hjemmemarkedet for meieriprodukteri, men 
er også en stor eksportør av ost (Jarlsbergost) til andre land, særlig til USA (den er den største av de bedriftene som 
eksporterer ost til USA), Storbritannia og Japan.  
 
Identifisering av grunnverdier 
 
Det er på ingen måte noen lett oppgave å skjelne mellom grunnverdi og overflateendriner Det er vanskelig å komme 
frem til en gyldig representasjon av en bedrifts grunnverdier utelukkende på grunnlag av årsmeldingene dens. Det 
finnes ikke noe a priori i årsmeldinger som setter oss i stand til å si om noe kan klassifiseres som en grunnverdi eller 
ikke. Den metoden vi valgte for å løse problemet, var å søke etter samsvar mellom tegn og uttrykk i årsmeldingene 
og viktige strømninger i samfunnet ellers som står i relasjon til Tines utvikling, og deretter teste de grunnverdiene 
som da trådte frem, på de ansatte som vi snakket med. Nøkkelantagelsen er at grunnverdier kan identifiseres i en 
bedrifts diskursive tekster mot en bakgrunn av formative prosesser og strukturer i bedriftens miljø. Vi forsøkte å 
avdekke noe som kunne peke på tines grunnverdier ved å triangulere mellom tre informasjonskilder, der hver av 
kildene spilte en forskjellig rolle for samlingen av grunnverdiene. Årsmeldingene ble sett som “arkiver” over 
nasjonale utviklingstrekk, som vi antok gjennomsyret bedriftens verdier over tid. Mens vi leste årsmeldingene, kunne 
vi komme over uttrykk som virket viktige som bedriftens verdier, samtidig som de gjenspeilte nasjonens utvikling og 
tidligere prioriteringer. Deretter testet vi de grunnverdiene vi hadde funnet, på de personene vi intervjuet, for å se om 
de føltes som relevante for dem. 

Om denne metoden gir pålitelige resultater eller ikke, avhenger av i hvilken grad bedriftens grunnverdier 
faktisk kommer fra nasjonale utviklingstrekk og prioriteringer. Vi har god grunn til å tro at utviklingen i det norske 
samfunnet mellom 1850 og 2000 har hatt sterk formativ innflytelse på Tines grunnverdier over tid, og at vi ved å 
gjøre bruk av DiMaggio og Powells (1983) terminologi kunne anta at Tine representerte et klart tilfelle av 
konformitetspress. Det er særlig tre grunner til at vi kan hevde dette. Den første er at melk har vært gjenstand for 
intens partipolitikk gjennom flere tiår (Furre 1971). Det har forekommet partipolitiske stridigheter om saker om 
prissetting, eierstrukturer og subsidiering. For det andre har melk og ost stått i sentrum for debatter om ernæring og 

                                                                                                                                                         



helse, som igjen har utløst debatter om spisevaner og matkultur i Norge. Særlig etter andre verdenskrig, da Norge var 
et av Europas fattigste land, var ernæringspørsmålet en viktig samfunnssak, og skolebarn ble gitt melk som en daglig 
vitaminkilde. I likhet med det som skjedde i land som USA, fikk melken et slags hegemoni i den diskursive kampen 
(Fairclough, 1995; Jørgensen og Phillipps, 1999) om ernæring. 

For det tredje har meieriprodukter dannet ryggraden for overføringer til jordbruket i innlandsbygdene, og 
meierbøndenes foreninger sto tidlig frem som innflytelsesrike politiske aktører med sterke lobbyer. 
Samfunnsforskere har bemerket hvordan “…integrering av organiserte interesser i utformingen og gjennomføringen 
av offentlig politikk, er et institusjonelt kjernetrekk i de skandinaviske landene.”  (Munk Christiansen og Rommetveit 
1999). På samme måte peker March og Olsen (1989) på at hovedtendensen i Norge etter 1945 har vært å integrere 
organiserte interesser i det administrative systemet. Tine ble dannet og har utviklet seg i nær tilknytning til de 
nasjonale prioriteringene. Intervjuer med ledende ansatte i Tine, særlig med administrerende direktør og 
styreformannen, bekreftet oppfatningen om at Tines utvikling hang uløselig sammen med den politiske utviklingen i 
Norge. Styreformannen sa for eksempel at “melk er politikk”.  
Derfor mener vi at vår metode med å identifisere grunnverdier i lys av nasjonale utviklingstrekk og prioriteringer er 
berettiget. Under følger en beskrivelse av de grunnverdiene vi fant hos Tine, og en drøfting av forholdet elementene 
imellom.  
 
Grunnverdier  

 
Melk er både produkt og symbol. som produkt fyller den det meste av teksten i årsmeldingene, men som symbol 
utgjør den kanskje det viktigste av grunnverdiene. Over har vi nevnt melkens betydning i forhold til den norske 
ernæringsdebaten, som har fått dimensjoner som har med den nasjonale identiteten å gjøre.i Melk er imidlertid også 
et emblematisk symbol, et symbol for selve livet som noen ganger blir fremstilt ved det symbiotiske forholdet 
mellom mor og spedbarn. En rekke bilder i årsmeldingene viser for eksempel barn som drikker melk, som er en måte 
å knytte melk til videreføring av ætten på. Et annet aspekt av å bruke barn er å knytte melk til helse. Et velkjent 
slagord sier for eksempel: “Melk – helse i hver dråpe”. Visuelle illustrasjoner fra årsmeldingene gir lignende 
assosiasjoner. Årsmeldingen fra 1986 viser for eksempel en forbindelse mellom melk og helse ved å trykke et 
fotografi der det norske kvinnelandslaget i langrenn drikker melk. Tanken er ikke bare å vise melk som en viktig vare, 
men å knytte den til ting som naturen, helse og den nasjonale kulturen. En semiotisk nøkkel som viser melkens 
spesielle status finnes i den subtile grammatikkbruken i omtalen av melk. Både i årsmeldingene og i intervjuene ble 
ordet ”melk” brukt i bestemt form, slik at man altså snakket om “melken” og ikke bare “melk”. Bruken av bestemt 
form antyder et nært eierforhold til melk. Dette viser en slående parallell til melkens symbolske betydning i DuPuis’ 
(2002) bok om melkens betydning i amerikansk dagligliv. I boken, som har tittelen Nature’s own perfect food, 
dokumenterer Dupuis det sterke grepet melk som produkt har hatt på amerikanske konsumenter helt fra midten av 
1800-tallet.  
Vitenskap og helse utgjør i en viss forstand to sider av samme sak i en studie av meieriindustrien. Hva helse angår, 
opplevde Europa fra midten av 1800-tallet av en sterk økning av interessen for hygiene, noe som til dels kom av 
Pasteurs studier av mikroorganismer i Frankrike på 1860 tallet (Latour 1988). ”Pasteurisering”, en prosess for å 
sterilisere væsker som for eksempel melk, ble tatt i bruk som en viktig måte å verne offentligheten mot sykdom på. 
Samtidig øket også interessen for helsespørsmål, og disse to trendene var ikke helt uavhengige av hverandre. 
Industrialiseringen utgjorde en stor belastning for arbeiderne som måtte slite hardt under primitive forhold, ifølge 
Latour (1988). Midt oppe i en raskt økende industrivirksomhet gikk det tilbake med befolkningens generelle 
helsetilstand, og medisinske journaler i Europa begynte å skrive om “regenerering” av befolkningen. Samtidig oppsto 
det i industrien en etterspørsel etter “sunne menn” for å kunne opprettholde produksjonsnivået (Latour 1988:18).  
Dette sammenfallet mellom interesse for ernæring, helse og hygiene beredte grunnen for massekonsum av melk. 
Men melk krever nøye tilsyn og kontroll for at ikke melkebakteriekulturer skal utvikle seg. Samtidig skjer melkingen i 
omgivelser som er langt fra rene. Derfor har melkelogistikken allerede fra et tidlig tidspunkt vært gjenstand for 
stadige forbedringer metodene for melking, tapping, lagring og transport, for å sikre at melken skal egne seg som 
menneskeføde. Meierikooperasjoner som Tine har helt fra de ble grunnlagt ikke bare sikret logistikken, men også 
bidratt med råd, opplæring og kontroll for å sikre seg at hygienestandardene ble opprettholdt. Dette nevnes stadig i 
årsmeldingene. Mye av selve begrunnelsen for meierikooperasjoner består nettopp i å forenkle logistikken stilt 
overfor den kombinerte utfordringen fra høyt produksjonsvolum og melkens organiske lettbedervelighet. I sin studie 
av den amerikanske meieriindustrien bemerker også  Dupuis (2002:35) at melk, som den perfekte ernæringskilde, 
førte til tette bånd mellom industri, teknologi og vitenskap. Fokuset på teknologi og vitenskap har også satt sitt preg 
på organisasjonskulturen. En direktør sa i et intervju: “Hør her, dette har tradisjonelt vært  de rette rørs kultur.” En 
annen informant sa at han syntes det var komisk å tenke på at for mindre enn 20 år siden hadde ansatte ved 
bedriftens hovedkontorer i Oslo faktisk gått i hvite laboratoriefrakker på kontoret. 
Mens det opplagt er en forbindelse mellom helse og melk, er det også en forbindelse mellom melk og vitenskap. 
Etter hva vi kan se av årsmeldingene, skjer det hyppige hygienekontroller, og de har en fremtredende plass i 
årsmeldingene fra 1970-tallet. Kontrollene tar sikte på å sikre melkens renhet, men de tar også for seg melkens 
næringsverdi. Da interessen for melkens fettinnhold vokste frem på 1980-tallet, ble studiene av fett i 
meieriproduktene akselerert. 

                                                                                                                                                         



Den nasjonale kulturen. Noen organisasjonsstudier peker på forbindelsene mellom den nasjonale kulturen og 
organisasjoners verdier. Trice og Beyer (1993) viser spesielt hvordan ideologier oppstår fra kilder utenfor 
organisasjonene. Tines årsmelding for 2002 har som gjennomgående illustrasjonstema forskjellige bilder av en bonde, 
hans kone, kyrne, arbeid på gården, norsk landskap og koldt vinterklima. Temaet som helhet har en viss 
nasjonalromantisk tone som vi finner både verbalt og ikke-verbalt i andre årsmeldinger. Temaet norsk kultur og Tine 
som en aktør som uttrykker denne nasjonalismen er tydelig flere steder. I årsmeldingene finnes for eksempel bilder 
av representanter fra kongefamilien som besøker meierier. På det kulinariske plan har Tine i flere år lagt ut på 
internettsidene sine oppskrifter på forskjellige varianter av tradisjonelle norske retter (der det selvsagt skal brukes 
Tines produkter). 
Det finnes også en forbindelse mellom den nasjonale kulturen og vitenskap og helse, som gjenspeiler motstridende 
oppfatninger over tid av grunnverdielementet helse. Risan (2003) har studert endringer i oppfatningen av 
husholdningen og kvegdriftens rolle i Norge gjennom 150 år. Studien hans viser på den ene side at det skjedde en 
utvikling påvirket av darwinismen og den teknologiske utviklingen, som begunstiget systematisk forbedring av 
avlsmetoder og utvalg av stadig bedre individer for å få kyr som var sunnere og mer produktive. På den annen side 
viser han også hvordan kua har hatt betydning som nasjonalromantisk symbol. Våre studier i årsmeldinger gjennom 
de siste 30 årene støtter de resultatene han la frem. I Tines årsmeldinger kunne vi se at et mer “romantisk syn” på 
kua grep om seg fra 1985-86 og ble forsterket fra 1994 og utover. I lange perioder da helse ble definert som trygg 
mat, levde kuene en innestengt tilværelse under hygienisk kontrollerte forhold. Men når kua blir skildret som en del 
av naturen, blir “helse” analogt med å leve i harmoni med naturen. Ett og samme grunnverdielement blir med andre 
ord over tid brukt på forskjellige måter. Dette betyr at selv om helse kan betraktes som et grunnverdielement, kan 
det gis motstridende tolkninger over tid. 
Natur har sammenheng med helse. Å tilbringe tid i naturen med forskjellige sportsaktiviteter eller med familien har 
tradisjonelt vært et viktig element i norsk kultur, og det henger sammen med tanken på et sunt sinn i et sunt legeme. 
En rekke formuleringer og fotografier fra årsmeldingene vitner om en nær forbindelse mellom natur og melk. 
Årsmeldingen fra 1998 sier det slik: “TINE meieri skaper nærhet mellom naturen, landbruket og markedet.” Dette 
sier også noe om forbrukernes økende bevissthet, en bevegelse som fra 1950-årene og frem til i dag gradvis har 
skjerpet bevisstheten om viktigheten av det naturlige. Vi har nevnt at årsmeldingen fra 1986 hadde et bilde av det 
norske kvinnelandslaget i langrenn som drakk melk. Det er generelt sett en sterk tendens, særlig i årsmeldingene fra 
de seneste årene, til å vise bilder som tydelig forbinder melken med naturen. 
Kooperativ ideologi og struktur. Fra omkring 1850 og fremover vokste det frem mange kooperative strukturer i det 
europeiske landbruket, noe som skjedde i nær tilknytning til fremveksten av en forbrukerkultur. Kooperativ-tanken 
hadde sine røtter i arbeiderbevegelsen og sosialistbevegelsen og tok sikte på å skape strukturer som skulle sikre 
rettferdige priser på produkter og arbeid, og vern mot utbyttelse av arbeiderne. Mens kooperativene i Vest-Europa i 
hovedsak ble anvendt innenfor landbruk og fiske, ble kooperativ-tanken i Øst-Europa utvidet til også å gjelde 
industri og service-yrker. Alle årsmeldingene henspiller på kooperativ-tanken, og den ble understreket i de fleste 
intervjuene. Noen ganger er det setninger som fungerer som påminnelse om kooperativ-strukturens goder. Andre 
ganger er det avsnitt av en rent funksjonell karakter som melder om kooperativets prissetting og 
distribusjonssystemer. 
Selv om kooperativ-tanken er en ideologi, blir den i Tines tilfelle, som i de fleste kooperative organisasjoner, omsatt 
til strukturmekanismer for kooperativ aktivitet, beslutningstaging og kontroll. Over har vi nevnt hvordan 
melkebønder utøver sine eierinteresser på et årsmøte der de stemmer over viktige beslutninger og velger sine 
representanter til styre, der de har ti av fjorten medlemmer. Årsmøtet sikrer at bedriften ivaretar 
medlemmenes/eiernes interesser. Disse interessene, slik de blir formidlet både på årsmøtet og i årsmeldingene, har 
med grunnverdiene å gjøre, men også med krav om fortjeneste for medlemmene. Selv om kooperativ-tanken kanskje 
er en ideologi, er den tydeligvis også preget av pragmatisk forretningssans. I årsmeldingene blir lønnsomheten for 
medlemmene ofte nevnt. Informantene fortalte hvordan årsmøtemedlemmene godkjente strategier som ga 
avkastning, mens andre strategier ble avvist. 
 
Strategiske endringer i Tine 
 
I en virksomhet kan strategiske endringer omfatte en rekke forskjellige typer, deriblant strukturelle endringer (som 
for eksempel ledelsesmetoder, teknologier og valg av formell struktur), finansierings- og eierskapsmodeller, politisk 
orientering eller strategisk endring av produkter og investeringer. For vårt forskningsprosjekt valgte vi å studere 
forholdet mellom grunnverdier og strategiske endringer foretatt av bedriften på produkt- og investeringsområdet. Vi 
går ut fra en antagelse om at ved å velge produkter og investeringer av de formene for strategiske endringer som er 
nevnt over, får vi de beste muligheter til å forholde oss til Tines “krav på å være unik”, for å bruke et uttrykk fra 
Martin et al. (1983). 

En sentral slutning vi trekker etter å ha undersøkt de endringene som er blitt foretatt, er at de representerer 
en forholdsvis stor bredde av endringstyper. Det finnes et bredt spektrum av endringer, og noen av dem er kreative 
og innebærer betydelig risiko. Det finnes ingen a priori-grunn til at en bedrift som har nesten fullt monopol på 
markedet, og som i tillegg er knyttet så tett til medlemmenes interesser gjennom sin struktur for 
beslutningsprosesser, skulle være spesielt innovativ og samtidig så aktiv til å utnytte nisjer i et internasjonalt marked 
(som med Jarlsbergost i USA og Australia). 

                                                                                                                                                         



Viktige strategiske endringer av produkter og investeringer som vi fant ut fra å lese årsmeldingene og 
gjennom de to gjentatte intervjurundene, står i tabell 1 under. Tabellen er ikke komplett, men inneholder de viktigste 
endringene som ble foretatt mellom 1970 og 2002. Tabellen viser at de strategiske endringene som ble foretatt i 
denne perioden, er viktige, og de kan grupperes under fire overskrifter. For det første fremstøt mot nye 
konsumentgrupper, som for eksempel spedbarnmarkedet (1999). For det andre utnytting av teknologier for å utvikle 
nye produkter, som for eksempel integreringen mellom meieriprodukter og marinbaserte produkter gjennom 
bioteknisk forskning, utviklingen av funksjonelle matvarer og av fersk ferdigmat gjennom ervervelsen av andel i 
Fjordland (1994). For det tredje utvikling av nye smaker og produkter, som for eksempel yoghurtsorter med eksotisk 
smak (1980-årene) og fruktjuice (1990). For det fjerde en ekspansjon av produksjonen til markeder i utlandet, som 
for eksempel opprettelsen av en fabrikk for Jalsbergost i USA (2002). Vi mener at disse fire endringstypene til 
sammen representerer en rekke innovative endringer gjennom de siste få tiårene.   
 
Strategisk valg av produkt eller 
investering 

År eller 
periode 

Merknader 

Utvikling av nye smaker og 
produkter 

  

Lettprodukter 1980-
årene 

Innført som reaksjon på at folk ble opptatt av 
fettinnholdet i meieriprodukter og av en sunn livsstil. 

Et utvalg yoghurter med eksotisk 
smak 

1980-
årene 

 

Innføring av juice 1990 Innført for å kompensere for inntektstap på grunn av 
ledig kapasitet ved tapperiene. 

Utnyttelse av eksterne teknologier    
Går inn i sjømatsektoren 2001 Utforsker integrasjon mellom meieri- og sjømatbaserte 

produkter gjennom bioteknisk forskning (oppkjøp av 
Maritex). 

Hurtigmat i form av ferske 
middagsretter innføres 

1994 En av fire bedrifter som kjøpte opp “Fjordland”, som 
produserte hurtigmat i kokeposer. 

“Funksjonell mat” innføres  1996 Funksjonell mat inneholder ingredienser som ikke bare 
er velsmakende og sunne, men som også har 
vitenskapelig dokumentert helbredende og 
forebyggende virkning. Et eksempel er yoghurt laget av 
syrnet skummet melk (“Biola”).  

Nye forbrukergrupper   
Oppretter “SMÅFOLK AS” 1999 Barnemat markedsført under slagordet “Sunn norsk 

mat for små mager”. 
Produksjonen ekspanderer til markeder i 
utlandet 

  

Oppretter osteproduksjon (Jarlsberg) i 
USA. 

2002 Gjøres for å omgå WTO/EUs restriksjoner på 
eksportkvoter. Jarlsberg er nå et eget merkenavn  

 
Tabell 1 Viktigste strategiske valg 1970-2002 
 
Transformasjonsstrukturer i Tine 
 
En hovedtese i denne artikkelen er at transformasjonsstrukturer forbinder grunnverdier med strategiske endringer. 
Som sagt in innledningen, så oppfatter vi transformasjonsstrukturer som gjentatte prosesser som virker som 
påminnelse om bedriftens grunnverdier. Vi kunne ikke basere oss utelukkende på årsmeldingene for å tolke 
transformasjonsstrukturene. De to gjentatte intervjurundene ble brukt til å kartlegge viktige 
transformasjonsstrukturer i bedriften. I den første intervjurunden ble informantene bedt om å peke på viktige 
transformasjonsstrukturer som kunne ses å knytte grunnverdier til strategiske endringer. Disse 
transformasjonsstrukturene ble deretter satt opp på liste og relatert til grunnverdier og strategiske endringer i en 
figur. Figuren ble lagt frem for informantene i den andre intervjurunden, så de kunne kommentere den. De 
transformasjonsstrukturene som vi fant, står i tabell 3 sammen med kommentarer om hvordan de knytter seg til 
grunnverdiene. Da vi etter første intervjurunde hadde satt opp en liste over transformasjonsstrukturene, innså vi at 
de var av en annen natur. Årsmøter for medlemmene og styremøter, for eksempel, er klare fora for å treffe beslutninger, 
der det blir truffet viktige beslutninger som får innvikning på organisasjonens bruk av ressurser. Beslutninger her 
binder ressurser over tid og rom i forhold til grunnverdiene. Intern opplæring og undersøkelser av bedriftens bilde 
utad og de ansattes holdninger er på den annen side mekanismer som bare fungerer som meningsskapende mekanismer 
for ansatte, medlemmer og dem som skal treffe beslutninger. De binder ikke ressurser som sådan, men flere 
informanter pekte på at de er viktige som bevisstgjørende media for hvodan atferd og felles handlinger relaterer seg 
til bedriftens grunnverdier. En informant brukte ordet “bevissthetsskjerpende” om undersøkelsenes rolle. 

                                                                                                                                                         



 
 
 
Transformasjonsstruktur Funksjon Forbindelse med 

dypstrukturelementer 
Beslutningsfora   

Årsmøte for medlemmer/eiere Medlemmer/eiere samles. Valg av 
medlemsrepresentanter til styret 

Styrker den kooperative ideologien 
og strukturen. Sikrer at bedriften 
oppfyller sine løfter i forhold til de 
verdiene den bekjenner seg til. 

Styremøter Foretar alle viktige strategiske 
beslutninger 

Dette er det strategiske 
beslutningsforum som har 
hovedansvaret for å sikre at 
bedriftens handlinger er i samsvar 
med verdier og målsettinger. 

Metoder for å gi meningsinnhold   
Undersøkelser av andres 
oppfatning av bedriften 

Registrerer jevnlig hva 
offentligheten mener om TINEs 
produkter og bedriftens ansikt 
utad. 

Berører indirekte eller direkte alle 
de dypstrukturelementene som 
denne artikkelen peker på.  

Undersøkelser av ansattes 
holdninger 

Registrerer jevnlig hva TINEs 
ansatte mener om bedriften 

Berører indirekte eller direkte alle 
de dypstrukturelementene som 
denne artikkelen peker på. 

Intern opplæring Styrker TINEs verdier og drift i 
samsvar med disse verdiene 

Berører eksplisitt alle de 
dypstrukturelementene som denne 
artikkelen peker på. 

Informasjonskanaler   
Årsmeldingen Dekker alle relevante 

utviklingstrekk og strategier ved 
TINE 

Peker indirekte på 
dypstrukturelementene gjennom 
tekst og bilder 

 
Tabell 2: Transformasjonsstrukturer hos TINE 
 
Transformasjonsstrukturer og yttergrenser 
 
Etter en slik kartlegging av elementer og prosesser blir det viktigste spørsmålet hvordan transformasjonsstrukturer 
knytter forbindelser mellom grunnverdier og strategiske endringer. Vi har brukt intervjuene til å se nærmere på 
hvordan grunnverdier og strategiske endringer er forbundet via transformasjonsstrukturer, og kommet til den 
konklusjon at transformasjonsstrukturene i første rekke lar grunnverdiene sette yttergrenser for strategiske endringer. 
Dette kan formuleres i to punkter: 
 

- Elementene setter til sammen yttergrenser for hvilke strategiske endringer som kan foretas. Dette 
innebærer at elementene samlet gir en ramme for hva som regnes som akseptabelt. 

 
- Forbindelsen skjer via transformasjonsstrukturer. Disse fungerer som programmer som regelmessig 

tjener både som påminnelser om yttergrensene og som programmeringsmekanismer som sikrer at 
elementene respekteres. 

 
I intervjuene fremgikk det stadig at grunnverdiene ble regnet som grunnelementer som utgjorde essensen av Tines 
identitet. Hver strategisk endring kunne lokaliseres innenfor grensene til grunnverdier. Med forestillingen om 
yttergrenser som hypotese analyserte vi de strategiske endringene sett i forhold til grunnverdiene. Det viste seg at 
ingen av de strategiske endringene som ble foretatt, egentlig bryter mot noen av grunnverdiene. Dette støtter dermed 
hypotesen om at grunnverdier setter yttergrenser for strategiske endringer. Transformasjonsstrukturene danner 
dermed forbindelse med grunnverdiene på en slik måte at grunnverdien faktisk blir reprodusert. 
 

                                                                                                                                                         



Hvordan dynamikk og innovasjonspringer ut av stabilitet: En forklaring basert på ”ontologisk spenn” 
 

Feldman og Pentland (2003) peker på at rutiner er en kilde både til endrig og til stabilitet. Argumentasjonen 
deres er viktig, og den finner gjenklang hos Giddens (1984), som sier at strukturer ikke bør betraktes som noe som 
holder tilbake, men også som noe som gir muligheter. Transformasjonsstrukturene reproduserer de yttergrensene for 
strategiske endringer som grunnverdiene fastsetter. Spørsmålet er imidlertid hvordan grenser (eller grunnverdier) 
egentlig kan fremme endringer samtidig som de setter grenser for hva slags endringer som kan finne sted. Selv om 
det kanskje ikke er så vanskelig å akseptere et forhold mellom stabilitet og endring som abstrakt idé, er det langt fra 
klart hvordan dynamikken i slike relasjoner egentlig fungerer. 

I artikkelen har vi til nå påvist hvordan grunnverdier setter yttergrenser for strategiske endringer, og vi har 
påvist hvordan stransformasjonsstrukturer fungerer som mekanismer for å formidle disse yttergrensene. Men 
foreløpig har vi bare sett strukturer som begrensninger, som yttergrenser for initiativer til strategiske endringer. 
Samtidig har vi trukket den slutning at den aktuelle bedriften utfører strategiske endringer over et ganske vidt felt, 
dens tilnærmede monopolsituasjon på innenlandsmarkedet og dens begrensende medlemseierskap tatt i betraktning. 
Likevel får våre observasjoner av bredden av endringstiltak i Tine oss til å mene at grunnverdiene har virkninger som 
inspirerer til endringsinitiativer samtidig som de setter grenser. Dermed får vi et forklaringsproblem: Hvordan kan vi 
forklare dynamikk og endring ut fra begrensninger og stabilitet? 

Det kan være nyttig å vende tilbake til artikkelens grunntese om at organisasjoner i hovedsak er systemer 
som skal gi mening. Hvis organisasjoner i hovedsak er systemer som skal gi mening, betyr det at eksistensgrunnlaget 
deres avhenger av visse meningsskapende strukturer, som står i samklang med det vi har kalt grunnverdier. De 
underliggende meningsskapende strukturene i organisasjoner har vært gjenstand for brede drøftinger og analyser i 
organisasjonsstudier (se Weick, 1995 for en omfattende oversikt).  

Det er lite sannsynlig at en bedrifts grunnverdier skal bli overført ubearbeidet til menneskers handlinger. 
Det er mer sannsynlig at grunnverdier blir oversatt til en meningsskapende struktur som fungerer som heuristiske 
mekanismer folk kan utspille sin virkelighet gjennom. Elementene kommer sammen i en innebygd kognitiv 
mekanisme som setter folk i stand til å finne passende grenser for sine handlinger. Som en informant sa i andre 
intervjurunde: “Vi vet at [grunnverdiene] er der. Vi bærer dem med oss, inni oss.”. Det hun viser til, er en 
oversettelse av grunnverdiene til en heuristisk mekanisme som er operasjonell og som lar folk forbli rimelig 
konsistente i sine handlinger og forventninger. 

Denne innebygde kognitive mekanismen består av elementer fra grunnverdiene. Inni mekanismen, eller den 
meningsskapende strukturen, skaper grunnverdiene et handlingsrom. Denne spennvidden kan oppfattes som et hele 
når grunnverdiene er elementer som står mer eller mindre i samsvar med hverandre. Handlingsrommets størrelse 
bestemmes av ”spennvidden”, eller ”den ontologiske forskjellen”, mellom grunnverdiene. Ordet “ontologisk” er lånt 
fra Weicks (1995:34) og Burrell og Morgans (1979) bruk av uttrykket. Her blir ontologi forstått i samsvar med Burrell 
og Morgan (1979:1) som “selve essensen av de fenomenene som blir undersøkt”.  

Et av Weicks argumenter er at det trengs et komplekst sansesystem for å registrere og regulere et komplekst 
objekt (Weick, 1995:34-35). Argumentet knytter seg til fenomenet “nødvendig variasjon”, som ble innført av Ashby 
(1960)i. I bedriften Tines tilfelle kommer variasjonen fra grunnverdiene i den forstand at hvert element har sin egen 
spesifikke betydning. Samtidig som elementene utgjør et hele, er de med andre ord også ontologisk forskjellige fra 
hverandre.  

I organisasjonskontekst kan imidlertid variasjon ses som nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for at en 
organisasjon skal kunne utnytte mulighetene for endring i forhold til omverdenen. Vi trenger fortsatt å knytte 
endringsevne til et eller annet fenomen som gjenspeiler den dynamikken som variasjon muliggjør. 

Hvis vi ser på de grunnverdiene vi har funnet (melk, vitenskap og helse, natur, nasjonal kultur og 
kooperativ ideologi og struktur), er det straks to ting som slår oss. Den første er at hvert element representerer en 
ontologi i seg selv. Den andre er at det er en betraktelig ontologisk “spennvidde” mellom elementene. Det er for 
eksempel ikke vanskelig å se at vitenskap og nasjonal kultur omfatter svært forskjellige meningsinnhold. Vi forventer 
for eksempel at spennvidden (dvs. rommet for endringer) skal være større i en meierbedrift enn i et 
programvarefirma. Det er også viktig å merke seg at selv om det finnes en viss spennvidde mellom elementene, står 
de ikke i strid med hverandre, noe vi pekte på i forbindelse med tabell 4 over. Likevel er det fortsatt en betydelig 
spennvidde mellom dem, og jo større spennvidde det finnes, jo større er rommet for innovasjon og endring. 
Ideen med ontologisk spenn mener vi kan forklare at TINE, til tross for å ha hatt en nesten monopolsituasjon i det 
norske melkeproduktmarkedet i mange år, fremstår som en innovativ virksomhet. Vi hr pekt på at bedriften har 
innført betydelige strategiske endringer, som spenner fra teknologi til nye produkter, nye kundegrupper og en 
aggressiv internasjonal aktivitet. Vi har pekt på at grunnverdiene er nokså stabile, og at de setter yttergrenser for 
startegiske endringer. For eksempel, virker det utenkelig, ihvertfall i dagens situasjon, at TINE skulle kunne gå i gang 
med produksjon av kunstige produkter, som brus. Gitt at grunnverdiene legger yttergrenser for strategiske valg, 
gjenstår muligheten for at det er det spennet mellomgrunnverdiene som avgjør graden av strategisk endring. Det vi 
ikke har tatt opp, er hvordan grunnverdiene endres. Det er tegn til at de har blitt endret over tidsperioden, men vi 
har ikke villet bragt denne dynamikken inn i analysen. Endringene er i alle fall små i relasjon til de strageiske 
endringene som har funnet sted. I tråd med kapitlets utgangspunkt, er det nettopp stabilitet i grunnverdier som kan 
gi innovativ endring på strateginivå. 
 

                                                                                                                                                         



Konklusjon 
 
En grunntese i denne artikkelen er at organisasjoner er avhengige av mekanismer for produksjon og reproduksjon 
for å kunne eksistere, og videre at slike mekanismer innebærer både stabilitet og endring. I motsetning til det som 
skrives av mange, så er det ikke slik at stabilitet med tilhørende strukturer forhindrer endring. De gjør det tvert imot 
mulig å foreta endringer, ved å legge begrensninger på den type endring som kan foretas. Poenget er hvordan de 
stabile strukturene arter seg og hvordan de griper inn i det som skjer i en virksomhet. Dette mener vi muliggjøres ved 
såkalte transformasjonsstrukturer, som er gjentagende mekanismer som møter, informasjon og opplæring, som virker 
som påminnelser om grunnverdienes yttergrenser. Innenfor disse yttergrensene slutter vi at dynamikken oppstår i et 
ontologisk spenn mellom grunnverdiene som faktisk gjør det mulig å foreta et rikt utvalg av endringer. Dette antyder 
en annen forståelse av sammenhengen mellom stabilitet og endring enn den som vanligvis fremmes i 
organisasjonsstudier. 
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ELSA FJELDAVLI og TORILL MEISTAD 
 

Landbrukets grønne velferds- og omsorgstjenester – 
økonomisk og sosialt entreprenørskap 

  
 
Landbrukets velferdstjenester er en felles betegnelse for det som i Norge er bedre kjent som Grønn omsorg, Inn på 
tunet eller Gården som pedagogisk ressurs. Det er navn på ulike typer tjenester som bønder tilbyr brukere av 
oppvekst-, utdannings-, helse- eller sosialsektorene. Brukernei av tjenestene er i hovedsak barn og unge, men også 
voksne og eldre som har lovhjemlede rettigheter. Konkrete eksempler på brukergrupper er skoleelever med og uten 
særskilte behov, psykisk utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, langtidsledige- eller syke, eldre med 
senil dement eller førskolebarn generelt. Mangfoldet av brukergrupper er stort.  
 
Landbruksbaserte velferdstjenester har utviklet seg fra en sped begynnelse med tiltak innen ulike typer familie- og 
omsorgsstøttede prosjekter fra rundt ti, femten år tilbake. Eksempler er ”weekend avlastning”, gårdsaktiviteter og 
ferieopphold for barn. I følge Statens landbruksbank ble det etablert 385 prosjekter innen landbruksbaserte 
velferdstjenester med statlig støtte i perioden fra 1993 til 1999. I dag er antall gårder som tilbyr slike tjenester nær 
doblet (Fjeldavli og Meistad 2004). Potensialet for videreutvikling tilpasset de lokale behov er meget stort.  
 
Overordnet mål for grønne velferdstjenester kan deles i tre delmål som er:  

•”utvikle et variert og godt tilbud til helse- og sosial, oppvekst- og undervisningssektorer,  
•bidra til økt livskvalitet for brukerne,  
•og øke sysselsetting og verdiskapning i landbruket!” ((Sørbrøden og Haugan 2003).  

 
De konkrete tilbudene av velferdstjenester i landbruket har målsettinger utover de rent næringsmessige og 
økonomiske, og blir omtalt som satsingverdig i forbindelse med strategi dokumenter innen ”Landbruk pluss” og 
generelle omstillingstiltak (Sponheim 2004). Det heter blant annet i offentlige prosjektdokumenter at målet skal være 
at minst tre parter skal vinne på dette. For det første er det den enkelte bruker (klienten, pasienten, eleven) som skal 
få styrket læreevne, bedre kompetanse og økt helse og livskvalitet. For det andre vil det styrke det offentlige 
tjenestetilbudet gjennom at det blir mer variert og individuelt tilpasset den enkelte bruker. Og sist, men ikke minst 
skal bøndene og bygdene profittere på en slik tilleggsnæring. Tjenestene kan dermed forstås som en form for 
”amenity goods” og som del av landbrukets multifunksjonelle rolle (Franco og Senni 2003). Det er et åpent spørsmål 
om landbruket overhodet kan overleve uten slike tilleggsnæringer, og om samfunnet totalt sett profiterer på å nytte 
seg av de ressursene som finnes i materielle og mentale ”overskudd” i bygdene.  
 
Landbruksbaserte tjenester kan studeres fra en rekke ulike overordnede perspektiver; fra et brukerperspektiv, et 
tjenesteperspektiv og et landbruksperspektiv. I denne artikkelen presenteres de landbruksbaserte velferdstjenestene 
som en form for entreprenørskap. Fokuset er på landbruket og bøndene. Omstillingene i landbruket løper parallelt 
med et omstillingspress på tjenestene i velferdssamfunnet, og utgjør de ytre eller strukturelle rammene som 
entreprenørskap for landbruksbaserte velferdstjenester utvikles under. Slike ytre faktorer som medvirker i prosesser 
for entreprenørskap, betegnes enten som ”push” eller som ”pull” faktorer i artikkelen. Andre dominerende faktorer 
av betydning er det stadig høyere utdanningsnivået i befolkningen, inklusiv i bondebefolkningen.  
 
Landbruksbasert velferdstjenester som tilleggsnæring 
 
Det er i hovedsak etablerte bønder som tilbyr velferdstjenester, og tjenestene utgjør en form for tilleggsnæring på 
gården. Omfanget av tilleggsnæringen og forholdet til hovedproduksjonen varierer. Hos ca halvparten av bøndene 
utgjør tjenestene under ett årsverk, mens det finnes gårder der dette utgjør opptil elleve årsverk, jfr tabell 2 (Fjeldavli 
og Meistad 2004). Vi finner også slike tjenestetilbud på gårder der jordbruksproduksjonen er nedlagt, og det finnes 
gårder der velferdstjenester er hovedproduksjon og husdyrhold og litt småskaldrift er etablert i kjølvannet av 
tjenestene. For mange kjøpere av tjenestene er det et hovedpoeng at det er jordbruksproduksjon og gjerne dyr på 
gården (Fjeldavli 2004).  
 
Etablering av velferdstjenestene kan finansieres av statlige tilskuddsordninger, via den statlige banken Innovasjon 
Norge. Tilskudd kan bevilges til investeringer for å restaurere eller bygge nye bygninger på gården. Det gis ikke støtte 
til drift. Det er imidlertid staten og kommunene som i hovedsak kjøper tjenestene. Med dagens forutsetninger for 
bøndenes næringsmessige rammebetingelser, er dette nyskapende tilbud innen sektorene (skole, helse-, sosial og 
arbeidsmarkedsetat). Denne type kombinasjonsdrift er imidlertid ikke et ukjent fenomen i norsk landbruk, eller ikke i 
andre europeiske land, rent historisk sett. Det er også en rekke andre gårder som har tilbudt lignende tjenester i hele 
forrige århundre, lenge før det ble økt satsing og stimulering til dette fra statlig hold. 

                                                                                                                                                         



 
Velferdstjenester som entreprenørskap 
 
Schumpeter (1934/1983) hevder at entreprenørskap er å kombinere tilgjengelige eller kjente ressurser på nye måter, 
og slik understøtte den nye kombinasjonen som det innovative elementet. Denne tradisjonen forstår entreprenørskap 
som å oppdage nye muligheter og benytte seg av dem (Barth 1972). Entreprenørskap er imidlertid et flertydig begrep 
som brukes om ulike forhold og ulikt av forskjellige aktører, og dermed forstås litt variert etter faglig utgangspunkt 
og perspektiv (Spilling 1998).  
 
De senere bidrag innen dette forskningsfeltet er de sosiologiske tilnærmingene (op cit). Et sosiologisk perspektiv 
fokuserer på den aktuelle entreprenørielle handlingen eller handlingskjeden som finner sted innenfor gitte 
samfunnsmessige rammer og situasjoner. I den gitte samfunnsmessige situasjonen finnes både faktorer som rent 
strukturelt fremmer eller hemmer en viss utvikling, og aktører som mer eller mindre fritt handler innenfor disse 
rammene. 
 
I artikkelen undersøker vi både de individuelle argumenter og motiver for entreprenørskap, og vurderer de i lys av 
samfunnsmessige faktorer som styrker eller svekker entreprenørskap.  
Push- og pull-faktorer kalles forhold som kan oppleves som ytre press, muligheter eller krefter. Push-faktorene 
utgjør det negative ytre press for å gjøre noe, mens pull-faktorene er de positive krefter eller muligheter for aktivitet. 
I virkeligheten er ikke forholdet mellom de ulike typene faktorer verken endimensjonalt eller gjensidig utelukkende. 
Det er heller ikke nødvendigvis entydig sammenheng mellom bevissthet om slike ytre faktorerts virkninger og 
individuell handling.  
 
En forretningside kan ses på som en mulighet for å gjøre noe annet og bedre (Wickham 2001). Slike muligheter kan 
også forstås som et uklart definert markedsbehov, eller som en av- eller understimulert ressurs eller kapasitet 
(Kirzner 1997). Denne siste tilnærmingen er relevant for å undersøke det potensial som bønder forventer i forhold til 
sine nye tilbud; de landbruksbaserte velferdstjenestene. 
 
Davidson (1991) har utviklet en analysemodell som kombinerer følgende element for å forklare økonomisk atferd: 
behov, evne og mulighet. Det er av vital betydning for denne modellen at det ikke eksisterer noen objektiv 
karakteristikk av situasjonen for entreprenørene. Det er den subjektive forståelsen av disse faktorene som 
konstituerer motivasjonen for entreprenørens aktivitet. Davidsons modell impliserer at enhver situasjon innebærer et 
mangfold av handlingsmuligheter, avhengig av tilgjengelige og brukbare ressurser, og ikke minst entreprenørens 
opplevelse av disse i sammenheng med egne ressurser.  
 
Når det gjelder å se på dette som entreprenørskap og tilleggsnæring, er det ikke gjort noen norske studier før. Det 
foreligger heller ikke analyser av bondens rolle utover en kjønnsfordeling i en offentlig prosjektrapport (Sørbrøden 
og Haugan 2003). Imidlertid finnes det på et generelt plan et bredt tilfang av forskning på entreprenørskap som kan 
kaste lys over våre data. 
 
Slike generelle funn er at 

•Studier av motiver for entreprenørskap i Norge har vist at selvrealisering er viktigere enn faktorer i 
omgivelsene og såkalte jobbsøkermotiver (Spilling og Berg 1998). 

•Studier av rekruttering av entreprenører indikerer at de fleste entreprenørene er rekruttert fra 
befolkningsgrupper som alt har akkumulert kapital. Dette kan forstås som at få entreprenører starter med 
tomme hender, slik det også for eksempel er hevdet at entreprenørene under den amerikanske 
industrialiseringen hadde. Eksisterende eiendomsmønster var den viktigste forklaringen for 
entreprenørskap (Mills 1945, Miller 1952). 

•Studier av nye entreprenørskap i Norge omfattet entreprenørens utdanningsnivå blant en av flere faktorer. Et 
av funnene er at entreprenører for landbruksrelaterte firma hadde lavere utdanning enn gjennomsnittet for 
entreprenører (Brastad og Madsen 2004). 

 
 Vi bruker Davidsons modell for å utdype artikkelens hovedtema; som er å undersøke karakteristika av 
velferdstjenester og entreprenørens rolle på norske gårdsbruk.   
 
Hva kjennetegner foretakene og bøndene som tilbyr grønne velferdstjenester på norske gårder?  
 
Data som artikkelen bygger på er innhentet gjennom et pågående prosjekt ved Norsk senter for bygdeforskning. 
Prosjektets tittel er “Grønn omsorg – fleksibel spesialisering eller tradisjonell tilleggsnæring?” i Prosjektet ble etablert 
høsten 2003 og skal avsluttes i løpet av 2005. i  
 
Landbruksbaserte velferdstjenester – grønn omsorg 

                                                                                                                                                         



 
Før vi presenterer strukturelle push- og pull-faktorer på et makronivå, skal vi kort presisere hva vi legger i 
betegnelsen landbruksbaserte velferdstjenester og gi en oversikt over feltet i Norge i dag.   
 
I artikkelen bruker vi felles betegnelsen landbrukets velferdstjenester isteden for de mer kjente og mer presise 
betegnelsene som Grønn omsorg (om helse og omsorgs tilbud), Gården som pedagogisk ressurs (undervisingstilbud) 
eller Inn på tunet. Sistnevnte dekker et vidt spekter av de ulike tiltak og tjenester som finnes (www.innpaatunet.no). 
Det finnes også typer tilbud som ikke naturlig faller inn under de tre benevnelsene, men som likefullt kan defineres 
velferdstilbud. Selv om det er store gråsoner mot aktiviteter som kan defineres som ideelt og frivillig eller 
dugnadsbasert arbeid, vil vi hevde at velferdstjenester dekker og inkluderer mangfoldet både av type tilbud, aktivitet og 
målgrupper; brukerne. Det er også påvist gråsoner i begge ender av en tilleggsnærings dimensjon. Den ene gråsonene 
omfatter tjenester som for eksempel fosterhjemsdrift, da dette re et (kjerne)familieanliggende i større grad enn en 
tilleggsnæring for selve gården. I den andre enden finner vi de institusjonsbaserte velferdstjenestene på gårder som 
for eksempel institusjonelt barnevern. På slike gårder er velferdstjeneste produksjon hovednæringen, og 
primærproduksjonen støttenæringen.  Landbruksbaserte velferdstjenester faller mellom disse to ytterpunktene i og 
med at det skal være tilleggsnæring for gården og bonden; altså verken rene familietjenester eller rene helse- eller 
sosialfaglig basert institusjoner. 
 
Tilbudene utvider, utfyller og i noen grad erstatter offentlige tilbud. I hovedsak er tjenestene del av et 
”pakkeopplegg” som det offentlige er ansvarlig for. Det er en målsetting og optimal forutsetning at offentlige 
myndigheter og bonden inngår kontrakt. Men i praksis varierer kontraktstype, varighet og pris, betydelig. Et prinsipp 
er at dette ikke skal være gratis omsorg og heller ikke gratis avløsning, eller arbeidskraft, for bonden. Det finnes 
imidlertid ingen fast prissetting, og erfaringen tyder på at prisene på slike tilbud varierer sterkt. 
 
Push- og pull faktorer; omstillinger og utfordringer i norsk landbruk 
 
Det teoretiske utgangspunktet for artikkelen er restruktureringsprosesser innen landbruk og velferdsstaten som 
rammer for de push- og pull faktorer av entreprenørskaps karakter. Utviklingen i samfunnet og i vesten etter andre 
verdenskrig har medført store strukturendringer innen landbruksnæringen, i Norge som i andre europeiske og 
vestlige land. Konsekvensene for norsk landbruk av internasjonale avtaler (WTO, EU) og globaliseringen av handel 
med matvarer er undersøkt og beskrevet i en rekke offentlige dokumenter og forskningslitteratur (Almås 2002). 
Denne utviklingen har økonomiske, så vel som kulturelle og sosiale konsekvenser (St.meld nr 19 1999-2000, Nersten 
et al 2003, Rønningen et av 2004). 
 
I løpet av de siste tiårene har antall bønder blitt redusert dramatisk. I 1969 var det rundt 155000 bønder, i 2003 var 
tallet nede i 58000 (Norsk landbrukssamvirke 2004). De gjenværende bondegårdene har blitt forholdsvis større og 
jordbruket modernisert (Bleksaune 1996). Denne utviklingen har medført endringer i familiebruksstrukturen, både 
mellom forskjellige bruk, og innen familiebruket (Bjørkhaug og Blekesaune 2004). En vanlig forståelse av dette er at 
kvinnene har tatt arbeid utenfor gården, og barna som før var arbeidshjelp, er blitt mer opptatt med andre aktiviteter 
utenom bruket (skole og fritidssysler). En annen konsekvens omtales som maskulinisering av landbruket (Brandth 
2002). Det er også blitt spesialisert og delvis et enslig yrke, og gården en ensom arbeidsplass (Fjeldalvi og Bjørkhaug 
2002). Utrykk som en-persons gård innbefatter dette, samt at gården ikke gir arbeid til mer enn en person i 
motsetning til tidligere tider der en gård var å regne som en middelsstor bedrift i antall ansatte. Dette har igjen 
sammenheng med at forholdsvis mange gårder i dag oppfyller boplikten ved å hente inntekt fra deltidsarbeid uten 
om gården.  
 
En av konsekvensene er at Norge har et av verdens mest omfattende subsidie system. Målet om å opprettholde 
landbruket har ikke bare hatt en snever areal- og matproduksjons problematikk, men også å støtte bosetting og 
arbeidsvilkår i distriktene. Det er i hovedsak et tverrpolitisk mål å oppretthode bosettingen i distriktene. Å utvikle nye 
arbeidsplasser, og spesielt arbeidsplasser for kvinner, er et integrert mål i dette. 
 
En annen konsekvens av utviklingen er materielle ressurser i form av ”god plass” inne som ute på en gård. Verksted, 
møller, lager, fjøs og låver står delvis tomme på en rekke gårder som det fremdeles er produksjon ved. Utstyr og 
maskinpark like så. Bønder har satt fokus på hvordan disse ulike materielle ressursene kan nyttes som tilleggsnæring 
uten nødvendigvis å inngå i selve mat og fiberproduksjonen (St.meld. 1994-95). I Norge som i andre europeiske land 
er det en økende interesse for å kombinere primærproduksjon av mat og fiber varer med andre typer varer; for 
eksempel “myke” varer eller ulike former for tjenesteproduksjon. Det opprettes nå et eget forskningsprogram for 
dette området i Norge (www.forskningsraadet.no). 
 
Utfordringer i velferdssamfunnet; pull-faktorer? 
 
Det hevdes at helseproblemer og psykososiale problemer øker i befolkningeni. Eksempler på denne økningen er for 
eksempel at henvendeleser til helsevesenet har økt betraktelig de senere år (Kongshaug 2004). Regjeringens 
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strategiplan ”sammen om psykisk helse…” regner med at mellom 10 og 20 prosent av barnebefolkningen har 
psykiske plager som påvirker deres daglige fungering. Tall fra Samdata viser at nesten 31.000 barn og unge under 18 
år ble henvist til psykisk helsevern for barn og unge i 2002 (Regjeringens strategiplan). Av disse ble nesten 6000 
henvist for atferdsvansker, bortimot 5000 for tristhet/depresjon og over 4000 for hyperaktivitet. Det moderne 
samfunnet har medført endrede forutsetninger for barns oppvekst. Både barnet, familien og de som skal hjelpe må 
forholde seg til en mer kompleks virkelighet enn tidligere. Resultater fra landsomfattende spørreskjemaundersøkelser 
antyder at det er grunn til bekymring på enkelte områder for utviklingen når det gjelder barn og unges livsstil, 
helsevaner og helseplager (Wold et al 2000).  
 
Det er anslått at 15 prosent (350.000 arbeidstakere) av den norske arbeidsstokken har eller kommer til å få diagnosen 
utbrent (jfr usikker viten om diagnosen utbrent av Medby 2003). Hver tredje nordmann er i faresonen for å bli 
utbrent i løpet av arbeidslivet, og unge er mer utsatte enn eldre mennesker (op cit). Rikstrygdeverket påviser en 
økning for både kvinner og menn med diagnoser som registreres som ”psykisk” (Rikstrygdeverket 2000). Andelen 
sykepengetilfeller med slike diagnoser har økt med over 30.000 tilfeller fra 1994 til 1999. Problemene med psykiske 
lidelser representerer en særlig utfordring for arbeidsliv, trygde- og tjenesteapparatet. For det første fordeler 
problemene seg over en bred skala hva angår alvorlighetsgrad og behandlingspotensial. For det andre har vi fått en 
rekke nye diagnoser som har sammensatte og komplekse årsaker (NOU 1999:13). Det er mange måter å forstå denne 
økningen på. En sentral debatt er hvorvidt denne økningen er reell svekkelse av folkehelsen, eller i større grad et 
uttrykk for endrede normer for hva som defineres som problemfylt og diagnostiseres. (Nettelton 1995, Freidsson 
1988, White 1991). Medisinen er fra et kritisk ståsted beskrevet som en form for ”imperialistisk” virksomhet som 
gjennom sine utvidede sykdomsbegrep og diagnostiske praksis oppfattes som medisinsk entreprenørskap (Freidsson 
1988). En annen debatt tar utgangspunkt i den medisinske kunnskap og hevder at medisinens fokus er sykdom og 
ikke helse. Sykdom og helse kan anses som ulike kategorier, der den medisinske praksisen er basert på vitenskap om 
patologi og patogene prosesser, mens den mangler kunnskap om helse og hvilke faktorer og prosesser som fremmer 
og styrker helsen. Faktorer som er helsefremmende beskrives som salutogene (Antovnosky 1996, Tellnes 2003). 
Derfor er helsevesenet ”bedre på” å forebygge sykdom, enn å fremme helse, hevdes det (op cit). I tillegg påvises at 
det forholdet at sykdommer fordeler seg i befolkningen etter sosioøkonomiske faktorer som inntekt og utdanning, 
forsterkes og ikke svekkes (Sosial- og helsedirektoratet 2005).  
  
Vi konstaterer og har som utgangspunkt at det er en dramatisk andel av befolkningen som søker hjelp i det offentlige 
og private helsetjenestemarkedet. Disse samfunnsmessige forutsetningen vil derfor være en drivkraft, eller kan sees 
som grunnlag for de pull-faktorer som fremmer entreprenøriell virksomhet på området. En viktig oppgave i tiden 
fremover vil uansett være å drøfte hvilke tiltak som kan iverksettes for å forebygge og korrigere en slik utvikling. Det 
er en ekstra utfordring da tjenester både i oppfølgings- og behandlingssammenheng vil måtte tilpasses det store 
”spennet” i diagnoser blant de psykiske lidelsene – fra personer med lettere psykiske lidelser til tungpsykiatri.  
 
Parallelt skjer endringer i skolestruktur og pedagogikk som utfordrer og stimulerer til for eksempel didaktiske forsøk 
og implementering av alternativ pensum, planer og læremiljøer og arenaer. Gården kan sees på som en ny skolearena. 
Aktiviteten på gården kan stimulere fysisk aktivitet og praktiske ferdigheter, men også til nye læringsmiljøer med at 
for eksempel den teoretiske kunnskapen kan eksemplifiseres og knyttes til næringsrettet- og lokalsamfunns basert 
produksjon direkte (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 1996). Dette utgjør nok en slik pull faktor. 
 
En tredje pull-faktor er at offentlig sektor nærmest kontinuerlig omorganiseres. Sentrale trekk er omdanning av 
kommunale enheter til kommunale foretak eller bedrifter, og en outsourcing og/eller konkurranseutsetting av 
tjenestene. Økonomisering av offentlig sektor er omfattende. Liberaliseringen i betydning av markedstilpasning har 
på den ene siden styrket mangfoldet av organiseringsformer og løsninger innen helsetilbud, og fremmet nye 
partnerskap mellom offentlige og private aktører. Velferdstjenester som Grønn omsorg, Inn på tunet og Gården som 
pedagogisk ressurs kan sees på som slike partnerskap der bonden har inngått kontrakt som selvstendig 
næringsdrivende. 
 
I et slikt lys kan gården ansees som både en alternativ arena for behandling og terapi, og som en ny 
samarbeidspartner for det offentlige. Gårdens miljø med god plass, frisk luft og meningsfulle arbeidsoppgaver, 
naturnære omgivelser passer godt inn i modernei krav både når det gjelder kriterier for helseprospekt og å fremme 
sunn livsstil og livskvalitet som en motvekt mot det moderen samfunns kompleksitet og negative konsekvenser.  
 
Generelt er målsettingen med velferdspolitikken i stadig større grad basert på krav om individuell tilpasset opplæring 
og behandling (NOU 2001: 22). Slike mål gjenspeiles gjennom pasientrettighetslovgivning og lærerplanverket av 
1997. De praktiske utfordringene er komplekse og baseres så vel på profesjonelle som tekniske ressurser og 
ferdigheter. En konsekvens av individualiseringen er fokuseringen på individets rettigheter og krav på behandling og 
tilpasset opplegg, men også på deltakelse og medvirkning for å få (større) innflytelse på egen helseutvikling eller 
sykdomsforebygging (op.cit). Den vet et best hvor skoen trykker som har den på, er den tidsriktige forståelsen 
(Ørstavik 1996). Disse økte krav og lovregulerte rettigheter beskriver relativt dramatiske forandringer i relasjonen 
mellom de partene som er involvert; “hjelperen” og de som blir hjulpet; brukerne (op cit). Selve betegnelsen 

                                                                                                                                                         



”bruker” istedenfor pasient, klient, elev eller mottaker skal nettopp betegne denne forskyvningen i perspektivet eller 
styrken i relasjonen (mellom hjelper og den som skal hjelpes), og dermed på rollene mellom bruker og hjelper/lærer 
(Nettelton 1995, Freidsson 1988). Det faglige perspektivet hva gjelder relasjonen behandler/bruker eller lærer/elev 
om brukermedvirkning, involvering og deltakelse, passer også godt på typen aktiviteter som inngår i Grønn omsorg, 
Inn på tunet eller Gården som pedagogisk ressurs. Gjennom medvirkning skal brukeren definerer sin helse- og 
sykdomssituasjon, forhandle om og medvirke til diagnose, og (med)bestemme innholdet i aktivitetene i tilbudene på 
gården. Tilbudene er trolig passelig fleksible til å fylle noen nye faglige og individuelle behov og krav. 
 

Datamaterialet 
 
Datamaterialet er basert på både kvantitative og kvalitative metoder samlet inn gjennom forskningsprosjektet 
”Grønn omsorg – fleksible spesialisering eller tradisjonelt mangelsysleri?”  De kvantitative data er fra en survey som 
ble gjennomført vinteren og våren 2003/2004, mens de kvalitative fra intervjuer og samtaler med personer som tilbyr 
og kjøper slike tjenester. 
 
Fordi det forelå forholdsvis få forskningsresultater av bønder som tilbyr landbruksbaserte velferdstjenester, og en 
forholdsvis uoversiktlig praksis, bestemte vi oss for å kartlegge flest mulige forhold om tilbudene, målgruppene og 
tilbyderne i et spørreskjema med standardisert spørsmål. Samtidig ønsket vi mer omfattende svar på meningsbærende 
problemstillinger; ala hvilke motiver og argumentasjon ligger bak bondens satsing på slike tilbud? Hvilken legitimitet 
har landbrukets velferdstjenester blant tilbydere og kjøpere? Derfor valgte vi å utforme et skjema med både lukkede 
og åpne spørsmål. Flere av variablene har svaralternativer som ikke er gjensidig utelukkende. Noen variabler har også 
åpne svarkategorier som skal være supplerende til de standardiserte.  
 
Etablering av undersøkelsen 
 
Populasjonen velferdstjenestebønder ble definert med assistanse fra respektive kontaktpersoner ved Fylkesmannens 
landbrukeravdelinger (FMLA) i hvert fylke. Disse kontaktpersonene har oversikt over antall og navn på bønder som 
tilbyr eller som planlegger å etablere tilbud innen det som foran er omtalt som Grønn omsorg eller Inn på tunet. Vi 
hadde på forhånd deltatt på og informert om undersøkelsen gjennom samlinger sammen med disse 
kontaktpersonene.  
 
Spørreskjema ble sendt til samtlige bønder som var registrert ved Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA) som 
aktuelle for denne populasjonen. Spørreskjema ble sendt ut i november 2003 og purringen ble foretatt i slutten av 
januar 2004. Samlet sett varte datainnsamlingsperioden fra november 2003 til og med juni 2004. 
 
Listen over registrerte bønder var på daværende tidspunkt 789. Den første svarprosenten var lav; rundt 25 %. Vi 
oppdaget så at listen over velferdstjenestebønder var feil. Den inneholdt også navn på bønder som planla eller hadde 
rådført seg angående å etablere slike tilbud, mne ikke var kommet i gang på gitte tidspunkt. Da vi foretok purringen 
sendte vi derfor med en slipp med spørsmål som gjaldt nevnte forhold. Denne purrerunden økte svarprosenten til 
nærmere 60 %, og gav et mer nyansert bilde på antall bønder som faktisk er etablerte med velferdstjenester. I tillegg 
fikk vi kunnskap om etableringer i påfølgende år (20) og om de som planla å starte opp i ”nær fremtid” (49). Basert 
på gitte data og sammenholdt med de registreringer som er foretatt av offentlige myndigheter, har vi estimert antallet 
velferdstjenestebønder til å være mellom fem og seks hundre. Den siste halve året (vinter 2004/2005) vet vi at 
antallet har økt fra rundt 30 til 40 i et av fylkene (personlig meddelese Frøseth 2005). 
 
En oversikt over variable med frekvenser er publisert i egen rapport (Fjeldavli og Meistad 2004). 
 

Kjennetegn ved entreprenørene 
 
Vi vil først presentere noen demografiske kjennetegn ved bøndene som vi omtaler som entreprenører for 
landbruksbaserte velferdstjenester. Variablene er alder, kjønn, utdanning og yrkeserfaring. 
 
Bøndene som har etablert velferdstilbud på gården er i hovedsak kvinner. Gjennomsnittlig alder er 57 år. 
Gjennomsnittalderen for velferdstjenestebonden er høyere enn for bønder flest.  
82 % av velferdsbøndene er mellom 30 og 60 år, men rundt 76 % er eldre enn førti, og viser at det er forholdsvis 
eldre bønder som etablerer slike tilbud. Hvis vi sammenligner med de selvstendig næringsdrivende, finner vi også at 
velferdsbøndene er eldre. Selvstendig næringsdrivende er i rundt 30 % av tilfellene i aldersgruppen mellom 35 og 45 
år. Det gjelder begge kjønn (Spilling og Berg 1998). 
 

                                                                                                                                                         



Den relativt høye gjennomsnittsalderen blant velferdsbønder kan indikere at disse bøndene er i en spesiell livsfase. 
Undersøkelsen viser at 92 % er gifte/samboere og 8 % single. 83 % har barn under 18 år og 55 % har barn over 18 
år boende hjemme. Med andre ord er de fleste velferdstjeneste bønder etablert med familie. 
 
Kjønn 
 
Å utvikle muligheter for kvinner til å skaffe eget arbeid og egen inntekt er sentralt mål innen distrikts og 
landbrukspolitikk. Så langt er de aller fleste nye inntekstbringende arbeid i norsk landbruk dominert av menn. Det er 
tilfelle for de fleste tilleggsnæringer i landbruket. Eksempler er ulike typer anleggsarbeid, maskinservice for andre 
bønder, skogsarbeid og salg av jakt og fiske rettigheter. Vår undersøkelse viser imidlertid at blant bønder som tilbyr 
landbruksbaserte velferdstjenester er to tredjedeler kvinner, og resten menn (respektiv 64 og 36 %). Dette viser at 
landbruksbaserte velferdstjenester som tilleggsnæring skiller seg ut med hensyn til kjønn.  
 
Om vi undersøker kjønnsfordelingen i arbeidsmarkedet generelt, finner vi et lignende mønster: Menn dominerer i 
primærnæringene og industri, mens vi finner flere kvinner i tjenesteytende næringer. Dette er også tilfelle for 
sjølstendig næringsdrivende (som utgjør 7,5 % menn og 2,3 % kvinner av den totale arbeidsstokken). I 
primærnæringene er henholdsvis 75 % menn og 64 % kvinner selvstendige. Innenfor sosial og privat tjenesteyting er 
henholdsvis 4 og 7 % selvstendige. Kjønnsfordelingen blant velferdsbønder er dermed mer lik fordelingen blant 
selvstendige innen servicesektoren enn innen primærnæringene. Disse erfaringene tyder dermed på at det er en riktig 
strategi å satse på servicesektoren for å skape ny sysselsetting for bygdekvinner.  
 
Utdanning 
 
Tabell 1 viser fordelingen av utdanningsnivå for bøndene som tilbyr velferdstjenester, og sammenlignet med 
utdanningsnivå for bønder generelt. 
   
Tabell 1: Utdanningsnivå   

Utdanningsnivå Bønder som tilbyr 
velferdstjenester 

Bønder generelt Selvstendig næringsdrivende 

Grunnskole 9 20 10 
Videregående skole/gymnas 49 60 60 
Universitet eller høyskolei 42 20 30 
Total 100 100 100 

 Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004.) Trend (Rye og Storstad 2004). Entreprenørskap (Spilling og 
Berg 1998). 
 
Tabellen viser at velferdsbønder har et høyt utdanningsnivå. Over 40 % har utdanning fra høyskole eller universitet, 
og mindre enn 10 % har bare grunnskole. Nivået er høyere enn for bønder generelt og høyere enn for selvstendig 
næringsdrivende generelt. Dette kan delvis forklares med alders- og kjønnssammensetningen i de tre gruppene i 
tabellen, etter som utdanningsnivået i befolkningen er høyere for yngre aldersgrupper og for kvinner. 
 
Velferdsbønders yrkeserfaring 
 
Mange av disse bøndene har erfaring fra undervisning, helse- og omsorgsarbeid utenfor gården. De har altså arbeidet 
med lignende brukergrupper utenfor gården som de nå tilbyr tjenester for på gården. Disse yrkeserfaringene er trolig 
både inspirasjon og motivasjon, så vel som en form for døråpner mot det offentlige. Dette er særlig fordelaktig ved 
forhandlinger om kontakter og avtaler. Spørsmålet i undersøkelsen som disse data hviler på, var åpent, uten 
standardiserte svaralternativer. Analysen viser et stort mangfold av yrkeserfaring fra helse- sosial-, og skolesektor, 
men også fra yrker som bank, shipping, administrasjon og ledelse, mekaniske og teknisk fag, media og andre yrker du 
overhodet ikke forbinder med landbruk. Omtrent en fjerdedel av bøndene har erfaring fra skole og undervisning, 
mens en femtedel har erfaring fra helse og sosial sektor. En dominerende tendens er at velferdsbøndene har 
yrkeserfaring fra praksisrettede yrker. 
  

Kjennetegn ved tjenestene 
 
Vi skal her presentere noen variabler som grunnlag for å beskrive et bilde av tjenestene. Kjennetegn vil være årsverk, 
sysselsetting og inntekt. 
 
Årsverk og sysselsetting 
 
Siden velferdstjenester er en ny tilleggsnæring for bøndene, er det interessant å registrere hvilket omfang tjenestene 
utgjør i årsverk og arbeidsomfang.  
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Figur 1: Arbeidsomfang for velferdstjenester på gården 
Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004) 
 
Undersøkelsen viser at for vel 40% gårdene utgjør velferdstjenester mer enn et årsverk (figur 1). For flertallet utgjør 
imidlertid velferdstjenester mindre enn et årsverk på gården. Dette vil si at for de fleste er slike tjenester en 
tilleggsnæring på gården. Samtidig er det store variasjoner, med opp til 11 årsverk innenfor landbruksbasert velferd 
på en enkelt gård.  
 
I undersøkelsen spurte vi også etter hvor mange personer som var sysselsatt i arbeidet med velferdstjenestene. 
Spørsmålet inkluderte både arbeid utført av bøndene, familiemedlemmer og innleid arbeid (derimot ikke personlig 
assistenter for enkelte typer brukere, for eksempel brukere med ulike handikap, og ansatt av det offentlige). 
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Figur 2: Antall personer sysselsatt i velferdstjenester på gården. 
Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004) 
 
Som det fremgår i figur 2, er det vanlig at 1-4 personer er involvert i velferdstjenester innen undervisning og omsorg. 
Det er flere personer sysselsatt enn antall årsverk for velferdstjenester på hver gård. I gjennomsnitt er det sysselsatt 
to personer inkludert bonden selv per årsverk i velferdstjenester. Dette indikerer at velferdstjenester utgjør en type 
deltids sysselsetting. 
 
Undersøkelsen dokumenterer at for majoriteten av sysselsatte, er ikke velferdstjenester et heltidsyrke, verken for 
bonden eller de innleide mannskapet. Imidlertid er antall personer som er involvert i denne nye bedriftene betydelig. 
Med et gjennomsnitt på tre personer og mellom fem og seks hundre gårder, involverer dette mellom 1500 og 1800 
deltidsjobber.  
 

                                                                                                                                                         



Dette indikerer at velferdstjenester er tilleggsnæring til andre typer inntekt for de fleste bøndene. I følge en nasjonal 
kartlegging er omtrent 50 % av registrerte firma registrert med 0-1 person sysselsatt, mens ca 25 % er firma med 2 til 
4 ansatte (Spilling og Berg 1998). De landbruksbaserte velferdstjeneste foretakene har dermed et omfang på samme 
nivå som andre småbedrifter i Norge. 
 
For å gi en nærmere innsyn i landbruksbaserte foretak basert på velferdstjenesteproduksjon, vil vi presentere en 
oversikt over sysselsetting, inntekt og antall år tilbudene har bestått.  
 
Tabell 2: Sysselsetting i landbruksbaserte velferdsforetak og aktivitet.  

Variable Gjennom-snitt Sprednings-
intervall 

(min – max) 

Standard-  
Avvik 

N 

Antall årsverk med landbruksbasert velferd 1.8 0 – 11 2.01 219 
Antall personer sysselsatt i landbruksbasert velferd 3.2 0 – 16 2.50 297 

Antall år med velferdsproduksjon siden oppstart 7.4 0 – 90 11.87 311 
Antall år med kontrakt (for hovedtilbudet) 1.5 0 – 10 1.52 204 
Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004) 
 
Som tabell 2 viser er det en stor variasjon mellom gårdene med hensyn til hvor mange personer som er sysselsatt i 
tjenestene. I gjennomsnitt er det 1,8 årsverk på gården med grenseverdier opp til elleve årsverk, mens en tredje del av 
gårdene har under 0, 5 årsverk. Medianen, verdien som deler gårdene i to like store deler, er på akkurat 1 årsverk, 
mens over en tredel av gårdene har under et halvt årsverk. Imidlertid er antall personer høyere pga av omfanget av 
deltid for stillingene; med et gjennomsnitt på 3 personer og en grenseverdi opp til 16 personer. Dette inkluderer 
bøndene, enten bonden er mann eller kvinner. 
 
Sammenligner vi dette med nasjonal statistikk, viser det seg at omtrent 50 % av de registrerte firma er 
enmannsforetak, mens ca 25 % er firma med to til fire ansatte (Norsk sentralregister over firma og foretak 1995, 
Spilling and Berg 1998). Denne sammenligningen viser at landbruksbaserte velferdstjeneste tjenester er representative 
for småskala foretak generelt i Norge.  
 
Dette er også for en stor del representativt i forhold til antall år med virksomhet i småforetak. Her finnes eksempler 
på gårder som har tilbudt velferdstjenester i flere tiår, og gått ”i arv” fra generasjon til generasjon. Det illustrerer rent 
historisk at slike tilbud på gårder ikke er et nytt og tidstypisk fenomen. På den andre siden finner vi at antall år med 
tilbud gjennomsnittlig er lavere (7 år) sammenlignet med småforetak generelt. Dette betyr at landbruksbaserte 
velferdstjenester er relativt unge foretak.  
 
I forhold til kontraktsforhold, viser undersøkelsen at det er ikke er noen regel at avtaler mellom kjøper og selger er 
kontraktsfestet. 49 % har ikke slike kontrakter. For de bøndene som har kontrakt med det offentlige, er 
gjennomsnittlig kontraktsperiode på ett og et halvt år. Imidlertid er det unntak fra dette som viser kontraktsperioder 
på opptil ti år (tabell 2). 
 
Tabell 3: Brutto og netto inntekt. Prosentvis fordeling av gårder mellom inntektsgrupper. 

Inntekst nivå (NOK) Årlig bruttoinntekt på gården  
 (2002) 

Årlig nettoinntekt på gården. 
(2002) 

Inntil NOK 100.000 39  58  
NOK 100-200.000 
NOK 200-500.000 
Mer enn NOK 500.000 

22  
25  
13  

22  
14  
6  

Total 
 

99  
(N=257) 

100 
(N=222)  

Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004)  
 
Med hensyn til økonomisk utkomme er det en stor spredning blant velferdsgårder (tabell 3). For omtrent 60 % 
representerer slike tjenester en bruttoinntekt på under 200.000 norske kroner og en nettoinntekt på mindre enn 
100.000 norske kroner. For disse gårdene bør tjenestetilbudene anses som en tilleggsnæring til gården. Imidlertid 
representerer slike tjenester en bruttoinntekt på mer enn 500.000 norske kroner for 13 % av gårdene. På dette 
økonomiske nivået må landbruksbaserte velferdstjenester betraktes som en selvstendig økonomisk aktivitet som 
utgjør en hovednæring for gården. 
 

                                                                                                                                                         



For begge de nevnte økonomiske indikatorene er det en signifikant positiv samvariasjon med hensyn til antall 
rapporterte årsverk, og også med hensyn til antall år med tjenestetilbud. Det vil si at det er vanlig at inntekt og 
omsetning øker med aktivitetsnivået og med hvor lenge tjenestetilbudet har vært i drift. 
Rapportert nettoinntekt kan sammenlignes med inntektsnivå ved konvensjonell gårdsdrift. Gjennomsnittlig 
gårdsinntekt i 2002 var 176.400 NOK per årsverk (NILF 2003). Dette indikerer at i gjennomsnitt konkurrerer ikke 
velferdstjenestetilbudet med tradisjonelt eller konvensjonelt jordbruk, som inntektskilde. Imidlertid er det viktig å 
være klar over fallgruvene ved å sammenligne disse, særlig er det mange måter å måle årsverk på. Dessuten er slike 
tjenester ennå i en etableringsfase, og har trolig ikke nådd ett stabilt inntektsnivå. 
 
I motsetning til disse gjennomsnittene vi presenterer her, vurderer bøndene selv denne sammenligningen mellom 
tradisjonelle landbruksproduksjoner og velferdsproduksjon noe forskjellig. To tredjedeler av bøndene som svarte på 
spørreskjema hevder at salg av velferdstjenester er mer lønnsomt enn tradisjonelt landbruk, mens 20 % finner det 
like lønnsomt, og bare 13 % mindre lønnsomt. Den synlige kontrasten mellom statistikk og subjektiv forståelse av 
økonomiske forhold er et interessant utgangspunkt for å undersøke datamaterialet nærmere i forhold til hva som er 
avgjørende for entreprenørskap. En hypotese kan være at prisnivå på tjenestene, kontraktsforhold og avtaler med det 
offentlige varierer sterkt og avspeiles her.. Noe av den aktiviteten som velferdstjenestebøndene rapporterer, kan være 
gråsoner til type frivillig og ulønnet engasjement, nabohjelp, hobbybasert virksomhet, ideelt organisasjonsarbeid etc. 
 

Landbruksbaserte velferdstjenester som næringsstrategi i 
bygdene 

 
Motiver for salg av landbruksbaserte velferdstjenester 
 
I følge Davidsson (1991) er det essensielt for entreprenøren å erfare nødvendigheten av og behovet for økonomisk 
aktivitet. Det er den subjektive forståelsen av personlige behov som er interessant som drivkraft. 
 
Slike behov finner vi uttrykt i spørsmålet i undersøkelsen ”Hvor stor betydning har følgende utsagn for etablering av 
velferdstjenester på gården?” 
 
Tabell 4: Motiver for grønne velferdstjenester  

Påstand Av stor betydning 
Å forbedre inntekten fra gården 61 
Mulighet for å kombinere gårdsdrift med yrkeskvalifikasjoner 
Formidle bygdeverdier og interesser til samfunnet 

48 
40 

En god ramme for barns oppvekst 40 
Arbeide sammen med ektefelle eller andre familiemedlemmer 35 
Ønsket opp om å videreføre gårdsdriften 33 
Mulighet for kombinasjon med omsorg for egne barn Vedlikeholde eksisterende bygninger 
Pliktfølelse til å føre gården videre 

31 
29 
18 

Mangel på alternativ arbeid 12 
Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004) 
Det var fire svaralternativer til hver påstand med verdiene ”Stor betydning”, ”noe betydning”, ”lite betydning” og 
”ingen betydning”.  
 
Som vist i tabell 4 er de økonomiske motivene de viktigste blant de bøndene som tilbyr landbruksbaserte 
velferdstjenester. Dernest kommer hensynet til utdanning, bygdeverdier og familjeforhold.  
 
For videre analyse kan vi splitte de utrykte motivene mellom faktorer som skyver bort (push) og faktorer som trekker 
til seg (pull) (Sundin og Holmquist 1991). Push-faktorene utgjør et negativt ytre press for å gjøre noe, mens pull-
faktorene er positive krefter eller muligheter for aktivitet/handling. I tabell 4 er bare to push-faktorer inkludert; 
pliktfølelse til å føre gården videre og mangel på alternative jobbmuligheter. Disse finner vi på bunnen av 
rankinglisten, noe som indikerer at de er av mindre betydning som drivkrefter for entreprenørskap. Dette forstår vi 
som at velferdsbøndene i hovedsak blir oppmuntret (positivt) til å utvikle disse nye tjenestene.   
 
For å følge denne analysen videre vil vi dele påstandene i tabell 4 i tre kategorier; 1)motiver for selvrealisering, 2) 
jobbsøkemotiver og 3)kontekstuelle faktorer (Spilling 1998). I undersøkelsen fra forskningsprosjektet, finner vi at 
motiver om selvrealisering er opplistet som nr 2, 3, 4, 5 og 7 i rangeringen. Jobbsøkemotiver klassifiseres som nr 1, 6 
og 10, mens kontekstuelle faktorer er nummer 8 og 9. Dette impliserer at foruten motivasjon for bedre inntekt, 
dominerer motivene for selvrealisering blant bøndene. 
 

                                                                                                                                                         



I undersøkelsen finner vi at de motivene som vi kategoriserer som selvrealiserende er henholdsvis nummer 2, 3, 4, 5 
og 7 i tabell 5. Påstander som danner grunnlag for de motiv vi har kalt jobbsøkemotiver er nummer 1, 6 og 10, mens 
de kontekstuelle finner vi som nummer 8 og 9. Dette innebærer at unntatt for motivasjon for bedre inntekt, er 
motiver som selvrealisering dominerende blant velferdstjenestebøndene. Disse funnene samsvarer godt med funn i 
andre studier av entreprenørskap i Norge, hvor det er kombinasjonene av selvrealisering og økonomiske muligheter 
som er hovedmotiver (Spilling 1998). Entreprenører er ofte sysselsatt eller driver andre foretak. Arbeidsledige 
personer blir i sjeldnere grad selvsysselsatte, i alle fall i Norge og nordiske land som har en høy grad av sosial 
sikkerhet (Spilling og Berg 1998). 
 
Muligheter for salg av landbruksbaserte velferdstjenester 
 
I følge Davidssons modell er det essensielt for entreprenørskap at aktørene har en oppfatning av at det er muligheter 
for økonomisk aktivitet. Undersøkelsen omfatter to sett spørsmål med fokus på meninger om de mulighetene som 
bøndene gjenkjenner i landbruksbaserte velferdstjenester. Noen spørsmål dekker ”markedet”, som er de aktuelle 
brukerne av tjenestene på gården på det tidspunktet undersøkelsen ble foretatt. Den andre gruppen av spørsmål 
gjelder den samfunnsmessige betydningen av landbruksbaserte velferdstjenester. 
 
Tabell 5: Brukergrupper. Frekvens. 

Brukergrupper Antall case 
Skolebarn 143 
Barn i barnevernet  127 
Mentalt syke 122 
Barn med atferdsvansker 105 
Mentalt utviklingshemmende 80 
Førskolebarn 78 
Personer med lærevansker 74 
Fysisk handikappede 47 
Autister 36 
Personer på rehabilitering eller opptrening 32 
Personer med andre sykdommer eller lidelser 32 
Personer med narkotika problemer 27 
Flyktninger/Innvandrerer 27 
Arbeidsledige 20 
Andre 17 
Eldre med senil dement 14 
Kriminalomsorg i frihet  10 
Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004) 
Det kan være mer enn en type brukergruppe samtidig på gården. 
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Det er en stor variasjon i brukergrupper på gårdene. Som vist i tabell 5 (og figur 3) er de fleste personer med spesielle 
behov på grunn av sykdom, lidelser eller sosiale problemer. Et unntak er barn i skolealder og førskolealder som er på 

                                                                                                                                                         



gården for læring eller fritidssysler. Generelt sett er det skolebarn og ungdom som utgjør de største brukergruppene. 
Det er vanlig å ha mer enn en brukergruppe på gården (i gjennomsnitt 3 forskjellige grupper), hvilket også innebærer 
mer enn en type tilbud. Disse kan også spre seg på ulike dager og tidspunkter i uka, eller de som oppholder seg der 
samtidig. Aktivitetene kan overlappe hverandre. 
 
Funnene som presenteres i tabell 5 forstår vi som det reelle markedet for landbruksbaserte velferdstjenester i dag. 
Velferdstjenestebønder kan kanskje ha en upresis forestilling om markedet ved oppstart av foretaket. Selv om det 
kan være klare preferanser for en enkelt brukergruppe, representerer ikke alle et realistisk marked. Kjøperne (de 
offentlige etatene) må kunne betale for tjenestene, og gården må være innenfor overkommelig reiseavstand for 
brukerne. Rangeringen i tabell 5 reflekterer to sentrale satsinger i norsk politikk det siste tiåret; økt behandling av 
mentalt syke, og reformene innen skole og undervisning. Disse nasjonale politikkområdene innebærer konkrete 
budsjetter og velferdstjenestegårder har utviklet seg i tide for å møte den nye etterspørselen. Det er en lang tradisjon i 
Norge for at barn som trenger det, får omsorg og opphold på gårder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6: Påstander om hvilken betydning landbruksbaserte velferdstjenester kan ha for samfunnet?? 

Påstander Stor betydning 
Mangfold i tilbudet til brukergruppene 61 
Lettere å kombinere annen utdanning med bondeyrket  
Gårdsarbeid kan kombineres med å ta vare på egne barn  
Lettere for neste generasjon å ta over gården 
Øker rekrutteringen til bondeyrket 
Øker privatisering av offentlige tilbud  
Flere kvinner vil overta gården  
Redusering av overføringer til landbruket  
En annenrangs tilleggsnæring 

39 
35 
26 
22 
21 
19 
16 
5 

Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad  2004). 
 
Velferdsbøndene har flere grunner for å etablere foretakene (tabell 6). Først og fremst har disse bøndene identifisert 
et marked for ulike typer tjenester som kan tilbys på gårdene, som et supplement og som en del av et ”pakketilbud” 
til brukere av det offentlige og privat tjenester og undervisning. Dernest har de sett muligheten for å forbedre sin 
egen arbeidssituasjon og familiens hverdagsliv. For det tredje ser de muligheter for bedre rekruttering til bondeyrket 
generelt. Potensiell negativ innvirkning på landbruket er vurdert som mindre viktig.  
 
Ressurser for landbruksbaserte velferdstjenester 
 
Det siste elementet i Davidssons modell som forklarer økonomisk entreprenørskap er ”oppfattede evner”. Slike 
evner inkluderer både personlige og andre tilgjengelige ressurser. 
 
Vi vil belys et par slike evner, både fysiske, tilgjengelige ressurser på gården og personlige egnethet og kvalifikasjoner 
ved bondens og hans eller hennes familie. 
 
Tabell 7: Kvaliteter ved gården. Prosent 

Kvaliteter ved gården Stor betydning 
Gården er en trygg oppholds sted 85 
Gården gir kontakt med voksne 82 
God plass 82 
Kontakt med dyr 82 
Praktisk arbeid og fysisk aktivitet 75 
Frisk luft og ute aktiviteter 72 
Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004) 
 
Svarene fra bøndene i tabell 7 indikerer at alle de ovenfor nevnte kvalitetene ved opphold på gård ansees å være 
høyst relevante ressurser i forbindelse med å tilby landbruksbaserte velferdstjenester. Trygghet er den viktigste 
kvaliteten. Dessuten kontakt med voksne og dyr. I tillegg kommer god plass, frisk luft etc. 

                                                                                                                                                         



I intervjuer med bønder som tilbyr slike tjenester og som har svart på spørreskjema, har noen utdypet kvalitetene ved 
tilbudene. 
 
 
 
Tabell 8: Fordeling av landbruks produksjon på velferdstjenestegårder. Frekvenser. 

Type produksjon Antall 
Anne husdyrproduksjon (minus melke prod) 193 
Melke produksjon 108 
Skog og utmark  103 
Anne planteproduksjon, frukt og grønnsaker 72 
Korn  58 
Nisje produksjon 49 
Annet 40 
Kilde: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004) 
Det kan være mer enn en type produksjon på gården 
 
Som vist i tabell 8 er dyr en viktig ressurs på velferdstjenestegårder. De utgjør delvis en mulighet for å utføre 
meningsfulle og regulære aktiviteter i hverdagen, samtidig som de delvis har en rolle som ”terapidyr” (Braastad et al 
2004) for visse brukergrupper. Skogbruk og planteproduksjon på gården er også ressurser i forhold til uteaktiviteter, 
med muligheter som varierer mellom sesongene. Nisjeproduksjoner er relativt sjeldne på samme gårder som det er 
tilbud på velferdstjenester. Her skiller Norge seg ut fra andre europeiske land hvor økologisk drift og lokal mat er 
vanlige kombinasjoner med slike tjenester (Franco og Senni 2003). 
 
De fleste velferdsgårdene er basert på både plante- og husdyr produksjon. Sammenlignet med norske gårder generelt, 
er melkekyr og andre husdyr overrepresentert blant velferdsgårder. Et generelt trekk synes å være at slike gårder er 
mindre spesialiserte enn gårder generelt. 
 
Som vist i tabell 8 og i kommentarene nedenfor, er det et hovedpoeng for kjøpere av slike tjenester at det er 
landbruksproduksjon på gården. De menneskene som har sitt daglige virke på gården er en viktig del av tjenestene. 
Hvem er så disse personene som arbeider på gården utenom bonden selv? Data fra undersøkelsen viser at ulike 
familiemedlemmer er nært involvert i aktiviteten. Å arbeide sammen med familiemedlemmer kom på femte plass 
blant motivene for å etablere tjenester, viser oversikten i tabell 4. Undersøkelsen viser at ektefelle er det 
familiemedlem som oftest er involvert i tilbudene. Dette er tilfelle for 88 %, mens 12 % arbeider sammen med barn 
eller foreldre om aktiviteten i tilbudene. I andre studier av entreprenørskap er det funnet at støtte fra ektefelle er en 
avgjørende faktor (Spilling og Berg 1998). Det er tilfelle også for landbruksbaserte velferdstjenester. 
 
Bedriftslederens utdanningsnivå er en av variablene som vanligvis kartlegges innenfor entreprenørskapsstudier. Også 
innenfor velferdstjenester er utdanning og kompetanse viktig for tjenestene. 
 
Tabell 9: Utdanningsnivå blant bønder som tilbyr velferdstjenester, bønder generelt og blant selvstendig næringsdrivende. 
Utdanningsnivå Velferdstjeneste-bønder  

(prosent) 
Bønder generelt  

(prosent) 
Selvstendig 

næringsdrivende 
(prosent) 

Grunnskole 9 20 0-10 
Videregående skole  49 60 60-70 
Universitet og høgskole 42 20 30 
Totalt 100 100 100 
Kilder: Frekvensrapport (Fjeldavli og Meistad 2004.) Spørreundersøkelse blant norske bønder (Rye og Storstad 
2004). Foretaksregisteret 1995 (Spilling and Berg, 1998) 
Tabell 9 viser at velferdstjenestebønder er høyt utdannet. Over førti prosent har utdanning på universitets- og 
høgskolenivå, og mindre enn ti prosent har grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Sammenlignet med bønder flest 
er utdanningsnivået betydelig høyere. Også ved sammenligning med utdanningsnivået blant selvstendig 
næringsdrivende, ligger grønne omsorgsbønder høyt. 
 
Spørreundersøkelsen omfattet også spørsmål om arbeidserfaringi. Materialet viser at arbeidserfaring innenfor 
sektorene utdanning, helse og sosial er utbredt blant velferdstjenestebønder. Om lag en fjerdedel av disse bøndene 
har erfaring fra jobber innenfor utdanning, mens en femtedel har erfaring fra helse- og sosialsektoren. I tillegg er det 
stor variasjon i arbeidserfaring, som spenner fra arbeid i bank, media, administrasjon og ledelse til mekaniker og 
sjømann. 
 

                                                                                                                                                         



Et stort antall velferdstjenestesbønder har tidligere arbeidet med mennesker i yrker som ligner tjenestetilbudet på 
gården. Trolig er disse erfaringene motiverende og inspirerende, samtidig som de gir bøndene nyttige kontakter med 
offentlige myndigheter. Det er vanlig at disse bøndene har arbeidserfaring av praktisk art. 
 
Velferdstjenestebøndenes arbeidserfaring omfatter også landbruk og andre primærsektorer. 78 prosent har tidligere 
erfaring som bønder. Imidlertid er det 13 prosent som ikke har erfaring fra gårdsarbeid før de kjøpte eller flyttet til 
gården der de nå tilbyr velferdstjenester. Dette understøtter en diskusjon angående den kompetanse og rolle bonden 
bør ha for å sikre kvaliteten på tilbudene. Sentralt i debatten er den vekt man skal tillegge landbrukserfaring og helse- 
sosial eller skolerelevant utdanning. 
 
Diskusjon 
 
Å drive med landbruksbaserte velferdstjenester kan per i dag betraktes som entreprenørskap. Mange 
velferdstjenestebønder har i hovedsak etablert en ny næringsvirksomhet, og de fleste av dagens velferdsbønder er 
fortsatt på et stadium der virksomheten er under utvikling. 
 
Landbruksbaserte velferdstjenester er en ny type bygdenæring, og det er et spørsmål om slike tjenester kan være 
bærekraftige som næringsstrategi sammenlignet med tradisjonelt landbruk og andre alternative inntektskilder. 
Spørreundersøkelsen blant dagens velferdstjenestebønder kan avdekke noen viktige betingelser for at denne nye 
bygdenæringen kan være bærekraftig. 
 
Entreprenørskap er spesielt relevant i forhold til politikk for bygdeutvikling, ettersom det betraktes som et middel til 
å opprettholde befolkningsstrukturen i rurale områder. I henhold til nasjonal statistikk (Folke- og boligtellingen 1990, 
Ljunggren 1998) er bare 6,5 % av den norske befolkningen selvstendig næringsdrivende. Norge er på bunnen på 
OECDs oversikt over andel selvstendig næringsdrivende (McKinsey 1995). Derfor er det å stimulere til 
entreprenørskap et tema som får mye oppmerksomhet fra nasjonale myndigheter, veiledningsapparatet og i 
skolesektoren. 
 
Andelen selvstendig næringsdrivende varierer mellom ulike næringer, med høyest andel innen primærnæringene (ca 
70%). Her inngår landbruk, hvor det er en lang tradisjon for egensysselsetting. På den andre siden er servicenæringer 
(offentlige, sosiale og private tjenester) nær gjennomsnittet når det gjelder egensysselsetting, men om lag 6 % 
selvstendig næringsdrivende. 
 
Som selvstendig næringsdrivende betraktet, er velferdstjenestesbønder blant flertallet av bønder som har erfaring 
med å være sin egen arbeidsgiver og lede en virksomhet. På den andre siden er de blant de få med slik erfaring 
innenfor tjenesteyting generelt i Norge. 
 
Som tidligere nevnt, har velferdstjenestebønder generelt en mer positiv oppfatning til lønnsomhetsnivået for denne 
typen tjenester enn det de rapporterte inntektstallene kan tyde på. Det kan være flere forklaringer på dette. En mulig 
forklaring er at bønder forholder seg til at produksjonstaket for mat og fiber er nådd, slik at inntektene ikke kan økes 
med økt produksjon av slike varer. Mens for tjenester er markedet økende. Samtidig er det reduksjon i sysselsettingen 
innenfor vareproduserende næringer og vekst i tjenesteyting. Den pågående utviklingen for effektivisering av 
matproduksjonen innebærer at antallet årsverk innen landbruket i framtiden vil bli redusert ytterligere. I tillegg kan 
det være forklaringer som gjelder den enkelte gård og gårdbruker. Det kan være begrensede muligheter for å 
videreutvikle de tradisjonelle produksjonene på grunn av begrensning i produksjonskvoter eller andre reguleringer. 
Produksjonen kan være i så liten skala at det er vanskelig å optimalisere produksjonseffektiviteten, eller det kan være 
ubrukte bygninger og utstyr på gården. Også det relativt høye utdanningsnivået blant bønder kan stimulere til 
entreprenørskap. Som for befolkningen for øvrig, innebærer det økende utdanningsnivået at flere er kvalifisert for 
alternative virksomheter på gården, eventuelt oppmuntrer til å pendle til arbeid utenom gården. 
Velferdstjenestesbønder verdsetter høyt det å skape nye inntektskilder på gården der de bor, og det å bruke sin 
formalkompetanse. 
 
Landbruksbaserte velferdstjenester endrer eller utvider rollen og oppgavene for gården og bonden, og utvikler 
muligheter for tilleggsinntekt og partnerskap mellom bonden og kommunen som kjøper tjenestene. 
Landbruksbaserte velferdstjenester er også et eksempel på hvordan behovet for og utvikling av fellesgoder leder til at 
småskala næringsvirksomhet blir skapt. Dette fenomenet avhenger av evnen til entreprenørskap og kreativiteten 
blant bønder og deres samarbeidspartnere. 
 
Konklusjon 
 
Spørreundersøkelsen viser at for flertallet er ikke velferdstjenester fulltids sysselsetting, verken for bøndene selv eller 
deres ansatte. Dette innebærer at velferdstilbud er et supplement og en tilleggsnæring til andre inntektskilder for de 

                                                                                                                                                         



fleste bønder. Dette samsvarer for øvrig med intensjonene for den nasjonale politikken på dette området, hvor 
tradisjonell gårdsdrift skal være grunnlaget for aktivitetene på gårdene. 
 
Tilsvarende som i andre entreprenørskapsstudier, finner vi at de nye servicevirksomhetene drives av engasjerte og 
optimistiske personer. Generelt viser analysen at det er ressurssterke bønder som starter med velferdstjenester, med 
motivasjon om å vedlikeholde og bruke utdanningen sin, gården(s ressurser), ta hensyn til egen familie, og som ser 
potensialet for tilleggsinntekt.  
 
Med utgangspunkt i Davidssons modell, viser analysen vår at atferden hos velferdstjeneste bøndene i hovedsak er 
den samme som for andre bedriftsentreprenører. De dominerende motivene er av selvrealiserende type kombinert 
med økonomiske motiver. Det er en oppfatning av at det er positive muligheter som er drivkraften, ikke problemene 
og hindringene.  
Når det gjelder å oppdage muligheter, så har velferdstjenestebøndene klart å møte behovet hos brukergrupper 
innenfor de områdene der de offentlige budsjettene har økt den siste tiårsperioden. Den muligheten som er mest 
tydelig fra samfunnets synspunkt, er at velferdstjenester kan bidra til variasjon i tjenestetyper til de aktuelle 
brukergruppene. 
 
I forhold til å identifisere evner og ressurser kan velferdstjenestebøndene tilby en kombinasjon av ressurser. Dette 
omfatter både bøndenes og bondefamiliens kompetanse og tilstedeværelse, arealet og gården rent materielt sett, 
dessuten dyrene, plantene, kunnskapen og kompetansen om de tradisjonelle produksjonene på gården. Dette samlet 
er grunnlaget for meningsfull trening og utdanning for brukerne. Lykkes slike gårder i å gi brukerne det de savner i 
andre offentlige tilbud, kan velferdstjenester som tilleggsnæring ha ringvirkninger for bygdeutvikling og landbruket 
på et mer omfattende plan. 
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CAROLINE HASSEL 
 
 
 

SOCIALA BOKSLUT- verktyg för ökad insyn  
 
 
Kooperativ inom den sociala välfärdssektorn blir allt vanligare, samtidigt som kravet på insyn blir mer frekvent. För 
att öka legitimiteten från omgivningen handlar det om att hitta ett verktyg som tillfredställer kravet på insyn. Socialt 
bokslut är ett sätt att öppet kommunicera med ett bredare spektrum av intressenter med olikartade 
informationsbehov. I artikeln diskuteras användningen av sociala bokslut och vilken typ av modell som är att 
föredra. 
 
Inledning 
 
Idag finns det cirka 200 000 kooperativ, ömsesidiga företag, stiftelser och liknande sammanslutningar i Sverige. De 
utgör den sociala ekonomin, vilka bygger på demokratiska värderingar, har samhälleliga ändamål och är 
organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Organisationerna har allmännytta eller medlemsnytta, inte 
vinstintresse, som främsta drivkraft.i Styrkan med dem är att de står nära medborgarna och kan lösa aktuella problem 
inom exempelvis barn-, handikapp- och äldreomsorg. Svagheten ligger i att de är små och lokalt bundna, vilket 
innebär att de har svårt att utvidga sin verksamhet.i  
     Förändringen mot marknadsliknande lösningar i det svenska välfärdssystemet har inneburit upphandling i högre 
grad. I syfte att hitta kostnadseffektiva lösningar med högre kvalitet har verksamheter, i uppdrag av kommun och 
landsting, lagts ut på entreprenad i privata företag. Det har inneburit positiva konsekvenser som exempelvis ökad 
delaktighet och valfrihet. De negativa konsekvenserna är en ökad rädsla för att vinstintressen blir viktigare än kvalitet 
och solidaritet.i 
     De kooperativa företagen ger inte avkall på kvalitet och solidaritet. De svarar mot de behov som finns i ett 
välfärdssystem vilket genomgått förändringar och kan med fördel vara ett alternativ i en upphandling. Genom att 
synliggöra den nytta organisationerna bidrar med till samhället kan omgivningen övertygas. I organisationer vilka inte 
drivs av vinstintresse handlar det om att visa omvärlden de icke finansiella värden som produceras.  
     Det sociala bokslutet är ett sätt att redovisa för de samhälleliga mervärden som uppstår och åskådliggör en mer 
heltäckande bild av företaget och därmed ett mer rättvisande värde. Det blir ett sätt att skapa förtroende gentemot 
omgivningen och stärka legitimiteten.i  
     Tillvägagångssättet vid upprättandet av ett socialt bokslut kan vara antingen kvalitativt eller kvantitativt. I det 
kvantitativa tillvägagångssättet uttrycks nyttan organisationerna skapar i monetära termer. Fokus är den färdiga 
produkten, det sociala bokslutet. I den kvalitativa modellen uttrycks nyttan genom hur väl organisationen uppnått 
sina mål och vilka åtgärder som vidtagits. Fokus är processen som leder fram till det sociala bokslutet. Beroende på 
vilken modell som används tjänar det sociala bokslutet olika syften.  
     De flesta redovisningar av detta slag är kvalitativa, de uttrycks endast i undantagsfall i monetära termer. Det beror 
delvis på att det är problematiskt att värdera och redovisa de aktiviteter som den sociala redovisningen omfattar. Det 
går förhållandevis enkelt att mäta och redovisa utgifterna för de åtgärder som företaget utför i den konventionella 
redovisningen, men däremot sällan effekterna av dessa åtgärder eller effekten av uteblivna åtgärder.i 
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     Trots att det finns ett flertal modeller på området är intresset förhållandevis svagt. Enligt en undersökning gjord 
av Kooperativt Idécentrum i Stockholm är det relativt få människor som känner till social redovisning som begrepp, 
relativt få företag och organisationer som använder sig av den som metod för att utvärdera sin verksamhet och en 
mycket liten grupp som aktivt verkar för att sprida idén. Undersökningen visade att redovisningsprocessen i de 
organisationer vilka använt den kvalitativa modellen varit arbetsam och tidskrävande.i Det kan vara en anledning till 
oviljan att upprätta sociala bokslut.  
 
Studien 
 
Mitt intresse för social redovisning och sociala bokslut grundar sig i att jag anser det vara ett utmärkt redskap för att 
synliggöra vad organisationerna inom den sociala ekonomin sysslar med. Många av dem kommer i skymundan, bland 
annat på grund av att de inte har de ekonomiska resurser privata företag har, andra anklagas för att vara oseriösa. Jag 
vill visa metoder vilka synliggör nyttan som tillförs samhället, som jag på sikt hoppas stärker sektorns legitimitet. Ett 
indirekt mål är även visa att sociala bokslut kan öka förtroendet inom sektorn, vilket jag hoppas kan bidra till ett 
fortsatt engagemang för den sociala ekonomin och därmed samhällets utveckling.  
     Inledningsvis upptäckte jag att det fanns olika tillvägagångssätt vid upprättandet av sociala bokslut. Jag ställde mig 
då frågan om någon av dessa var en bidragande faktor till att spridningen av sociala bokslut gick så långsamt. Syftet 
med studien blev således att undersöka vilka fördelar och nackdelar den kvalitativa respektive kvantitativa modellen 
har, för att på så sätt komma fram till vilken modell som är att föredra. Eftersom det under min förstudie framkom 
att kostnaden för att upprätta ett socialt bokslut inte översteg dess nytta ville jag även komma fram till hur befintliga 
modeller kan förenklas och motivera människor till att upprätta sociala bokslut. I detta skede bestämde jag mig för 
att sätta befintliga modeller på prov, vilket gjorde en deduktiv ansats till ett naturligt vägval. En kvalitativ respektive 
kvantitativ modell skulle ställas mot varandra och vardera modellen skulle representeras av en organisation. 
Arbetskooperativet Basta, vilka upprättade en kvantitativ modell som pilotprojekt 2000, fick representera ena sidan 
och Stensele Kursgård vilka arbetar med en kvalitativ modell sedan 1998 fick representera den andra. Modellerna 
vilka kom att bli aktuella valdes med anledning av att de var de mest förekommande då förstudien gjordes. Alan Kays 
och John Pearces modelli har fått representera den kvalitativa modellen och Jack Quarter med fleras metoderi har fått 
representera den kvantitativa modellen.   
     Genom att applicera de valda modellerna på de två organisationerna ville jag starta en diskussion kring varför det 
finns en ovilja att upprätta sociala bokslut. Syftet var ingalunda att göra generaliseringar. Genom intervjuer med 
ansvarig för det sociala bokslutet på respektive organisation har detta åstadkommits. På Stensele Kursgård är det 
föreståndaren, vilken får representera organisationens arbete med social redovisning. På Basta Arbetskooperativ var 
det en extern nationalekonom som utförde pilotprojektet 2000. Dock har informationen gällande det sociala 
bokslutet på Basta Arbetskooperativ erhållits från den person som för närvarande håller på att införa social 
redovisning i kvalitativ mening.  
 

Sociala bokslut 
 
Som tidigare nämnts handlar det sociala bokslutet om att visa den nytta som skapas i organisationen. Det som skiljer 
de olika tillvägagångssätten, vilka kommer att presenteras nedan, är att den kvantitativa modellen vill sätta ett pris på 
nyttan medan den kvantitativa modellen konkretiserar vad som uppnåtts.  
 
Den kvalitativa modellen 
  
Alan Kay och John Pearce föreslår en kvalitativ modell som mäter företagens påverkan och prestationsnivå i relation 
till sina egna mål och värderingar. Modellen är uppdelad i fem steg, vilka organisationen måste arbeta sig igenom.  
     Det första steget ifrågasätter om organisationen borde arbeta med social redovisning eller inte. Det bör ses över 
om man klarar av de kostnader i form av tid, personal och utbildning av personal som det kräver.i 
     Det andra steget handlar om att starta den sociala redovisningsprocessen genom att sätta upp de sociala målen. 
Organisationen ska besluta vad de ska göra, varför och vilken värdegrund den står på samt vilka åtgärder som krävs 
för att uppnå de sociala målen. Därefter ska det beslutas om vem som ska göra vad. I samband med det görs även en 
översikt av organisationens intressenter. Genom att klargöra vilka de är kan organisationen sätta upp sociala mål, 
vilka är direkt riktade mot specifika intressenter. Organisationen bör, innan de går vidare till nästa steg, bedöma om 
de har möjlighet att genomföra processen.i  
     Det tredje steget handlar om att operationalisera målen, det vill säga sätta upp indikatorer för de sociala målen 
som ska uppfyllas. Samtidigt görs en social räkenskapsplan och ett tidsschema, som talar om hur data ska samlas in 
(hur och av vem) och vilka intressenter som skall medverka (hur, när och om vad). Därefter ska planen genomföras 
och dokumenteras.i  
     I steg fyra görs ett utkast till socialt bokslut. I detta skede går organisationen igenom de sociala målen, åtgärderna 
och värdegrunden.  Utifrån detta sätts nya mål inför framtiden. Den information som framkommit ska tillsammans 

                                                                                                                                                         



med intressenterna ses igenom för att förbättra verksamheten. Därefter ska räkenskapen publiceras, vilket kan ske på 
många olika sätt, bland annat genom nyhetsblad, informationsträff med intressenter eller via Internet.  
     Steg fem handlar om att utse en revisionsgrupp, som det sociala bokslutet ska presenteras inför. 
Revisionsgruppen ska gå igenom den sociala bokföringen och revidera informationen. De ska kommentera kvaliteten 
och föreslå förändringar. Därefter upprättar gruppen en revisionsberättelse som undertecknas. Det reviderade 
bokslutet publiceras och därefter fortsätter organisationen med nästa räkenskapsår.i  
 
Den kvantitativa modellen 
 
Quarter med flera presenterar olika kvantitativa metoder för social redovisning. De vill synliggöra den nytta som de 
sociala företagen bidrar med till samhället. Quarter utgår ifrån tanken att det finns sådant som organisationer inom 
den sociala ekonomin bidrar med, som för att synas, måste redogöras i monetära termer. Både det bidrag den 
frivilliga arbetskraften tillför organisationen samt vad organisationen bidrar med till samhället ska redovisas.i  
     Den första metoden mäter social avkastning på investerat kapital, vilket visar det värde icke vinstdrivande 
organisationer skapar i samhället. Modellen används i de sociala företag som bedriver näringsverksamhet och mäter 
1) företagsvärdet, det ekonomiska värdet som organisationen skapar baserat på de pengar organisationen förväntas 
generera 2) det sociala syftets värde, det sociala värdet en organisation skapar vilket baseras på besparingar som 
skattebetalarna gör (exempelvis minskade kostnader för rättssystemet) och nya skatteintäkter som fås genom att fler 
sysselsätts 3) det sammanlagda värdet, organisationens totala ekonomiska och sociala värde minus skulder.i  
     En variant av denna räknar på den avkastning som fås vid investeringar i ”arbetsträningsprogram” och 
hälsoservice. Den baseras på 1) avkastning på investeringar hos skattebetalare, det vill säga hur mycket 
skattebetalarna får tillbaka då de satsar på ett arbetsträningsprogram. Det inkluderar beräkningar för ökade 
skatteintäkter för de personer som ingår i programmet, ökade inkomster för de som genomgår programmet och de 
minskade kostnader som det innebär för samhället 2) avkastning på investeringar av den tillagda nya disponibla 
inkomsten i den lokala ekonomin. Det vill säga hur mycket mer pengar som har tillförts den lokala ekonomin genom 
ökade intäkter 3) avkastning på investeringar från den ekonomiska inverkan som kommer av sociala program. Detta 
mått lägger samman de ekonomiska fördelarna som fås av sociala program och kalkylerar effekterna dessa har på 
ekonomin.  
     Quarter går även ett steg längre och mäter samhällets avkastning på investerat kapital, vilket synliggör det värde 
som sociala organisationer skapar för samhället. Metoden mäter de sociala kostnader som klienter sparar genom att 
satsa på organisationen. Den finansiella ställningen i företaget är ett in- och utflöde av resurser under ett år. Inflödet 
är inkommande resurser som består av inkomster och värdet av volontäraktiviteter. Utflödet är utgående resurser 
och består av utgifter, värdet av volontäraktiviteter och resultatets värde.i  
     Den andra metoden vilken Quarter redogör för är det socioekonomiska programmet. Där tas det operativa 
resultatet i beaktning under ett år. Modellen visar flödet av monetära och sociala resurser till och från intressenter. 
Intressenterna delas upp i tre grupper 1) den sociala ekonomin med anställda, frivilliga, donatorer, andra icke 
vinstdrivande och kooperativa organisationer 2) privata sektorn med banker, leverantörer och andra 
vinstmaximerande verksamheter 3) offentliga sektorn med det offentliga skolsystemet, offentliga hälsoorganisationer 
och regeringen. Dessa flöden organiseras genom tre kanaler som är             1) inflöden till specifik intressent 2) 
utflöden från specifik intressent 3) netto inflöde/utflöde. Informationen till detta fås från den traditionella 
ekonomiska redovisningen och för att den skall kunna upprättas måste icke monetära aktiviteter som den frivilliga 
arbetskraften bestämmas i monetära termer.i  
     Det socioekonomiska resursprogrammet är en förlängning av föregående. Metoden liknar en balansräkning som 
tar hänsyn till både sociala och ekonomiska faktorer. Balansräkningen visar ett jämviktsläge mellan organisationens 
tillgångar, skulder och eget kapital. I balansräkningen redovisas värdeskapande resurser som delas upp i två typer av 
kapital. Dels ekonomiskt kapital, bestående av finansiellt och fysiskt kapital, dels intellektuellt kapital bestående av 
humankapital, organisationskapital och relationskapital. På så sätt synliggörs de resurser vilka kommer att skapa värde 
i framtiden.i  
     Slutligen redogör Quarter med flera för en tredje metod, vilket behandlar tillfört värde (value added). Tillfört 
värde är ett mått på det mervärde som skapas genom att värde tillförs externt köpta råvaror, produkter och tjänster 
genom användningen av arbetskraft och kapital. Vid traditionell beräkning av tillfört värde ses arbetskraften som 
betald arbetskraft. I de frivilliga organisationerna är den dock ofta obetald. Modellen sätter den frivilliga arbetskraften 
i fokus och inkluderar tanken att värde skapas och distribueras till många intressenter, inklusive den frivilliga 
arbetskraften. Den frivilliga arbetskraften kan på så sätt se hur mycket den bidrar med till verksamheten. Deras andel 
i relation till de mänskliga resurserna undersöks på så sätt. Det kan vara ett sätt att utvärdera organisationernas 
ekonomiska prestation.  
     En förlängning av metoden är utvidgat tillfört värde, vilket inte endast ska bidra med finansiell information. Den 
ska även vara ett beslutsunderlag med information som inte är tillgänglig i den konventionella redovisningen. 
Modellen intar ett bredare perspektiv genom att den vänder sig till fler intressenter, den ger en bredare bild av 
organisationens sociala och ekonomiska påverkan. På så sätt blir det enklare att förstå länkarna mellan framgång i en 
organisation och dess sociala och demokratiska struktur.i  
 

                                                                                                                                                         



Exempel från verkligheten - Basta Arbetskooperativ och 
Stensele Kursgård 

 
De organisationer vilka ingick i min studie var Arbetskooperativet Basta och Stensele Kursgård. Båda 
organisationerna arbetar med rehabilitering av missbrukare. Basta kallar sig för ”ideell förening som bedriver 
näringsverksamhet”. Det betyder att de till största del finansierar sin verksamhet själva, vilket sker genom den 
produktion som bedrivs på Basta. Produktionen vänder sig till externa kunder, vilka är företag, offentliga köpare och 
privatpersoner. Dessutom säljer de rehabiliteringstjänster till kommuner och kriminalvårdsverket. Kommunen 
betalar för rehabiliteringstjänsten de tolv första månaderna, därefter övergår ansvaret till Basta och den enskilde 
arbetar då ihop sin egen försörjning.     Företagets intressenter består av, förutom kommun och företag, 
arbetsmarknadsverket, företag, försäkringskassan, kommunen, landstinget och rättsväsendet som den missbrukande 
finns i och som kommer att framgå i det sociala bokslutet.i Dock påpekar organisationen att personerna på Basta är 
deras främsta intressent.i 
     Stensele Kursgård finansieras av uppdragsgivare som bland annat består av socialtjänsten i olika kommuner. 
Eftersom uppdragsgivarna betalar tjänsterna som tillhandahålls på Stensele Kursgård vill de även vara med att 
påverka dem. Uppdragsgivarna deltar i utformningen av målen med elevernas behandling och planering. De påverkar 
inte de sociala målen direkt, men indirekt genom att inte finansiera verksamheten vid för stor målavvikelse. 
Uppdragsgivarna är en betydande intressent för organisationen, men även elever, kommuninvånare och företagare i 
kommunen. Styrelsen och personalen ses inte som intressenter, utan som en del av organisationskärnan.i  
     Anledningen till att Basta valde att göra ett socialt bokslut var att de ville visa de mervärden vilka inte syntes i det 
traditionella ekonomiska bokslutet. Med den ”ekonomiska skissen” som de kallar det ville de 1) redovisa de möjliga 
ekonomiska effekterna för olika aktörer i samhället som påverkas av en individs missbruk 2) redovisa de möjliga 
ekonomiska effekterna för olika aktörer i samhället av att en individ genom ett liv på Basta upphör med sitt missbruk 
3) göra detta på ett sådant vis att man får en bild av hur ett sorts socialt bokslut av Basta skulle kunna byggas.i  
     Stensele Kursgårds anledning till att de sedan 1998 arbetar med social redovisning är att de vid framtagandet av 
det första sociala bokslutet insåg att det var ett nyttigt sätt att systematiskt utvärdera vad de höll på med inför dem 
själva och sina uppdragsgivare. Det är ett sätt att uppnå målen med verksamheten och undvika målavvikelse och 
misslyckanden.i  
 
Socialt bokslut på Basta Arbetskooperativ 
 
Det sociala bokslutet är ett räkneexempel gällande en individ, vilket innebär att det inte kan generaliseras till ett större 
sammanhang. Då detta pilotprojekt genomfördes år 2000 använde expertgruppen på Basta scenarioteknik för att 
skapa ett beräkningsunderlag. Scenariotekniken bygger på att flera livsöden vävs samman till ett vilket pågår under en 
femårsperiod. Kravet på scenariot är att det ska vara tydligt, begripligt, realistiskt, igenkännbart och så representativt 
som möjligt. Vid skapandet av det sociala bokslutet har de först preciserat, beskrivit och upprättat två möjliga 
scenarier. De har identifierat samtliga aktiviteter som rimligen kommer att ske med anledning av dessa två scenarier. 
Därefter har omfattningen av dessa aktiviteter fastställts och kvantifierats. Sedan har försöket gjorts att prissätta varje 
insats. Denna bild har trovärdighetstestats och reviderats och en slutbild har skapats. De två scenarierna bygger dels 
på de effekter som uppstår till följd av att en individ missbrukar och dels de effekter då samma person upphör med 
sitt missbruk till följd av en vistelse hos Basta.  
     Effekterna i de båda fallen utgör intäkter och kostnader. Intäkterna är minskade kostnader till följd av minskad 
vistelse på fängelse. Kostnaderna är en kommuns avgift för de tolv första månaderna på Basta. Effekterna kan vara 
reala resursuppoffringar, reala kostnader, exempelvis minskad resursåtgång i form av minskad tid på 
behandlingshem. Andra effekter utgör rent finansiella effekter i form av resursöverföringar mellan olika aktörer. 
Dessa transfereringar utgörs av socialbidrag och sjukpenning, som är resursöverföringar mellan försörjare och 
försörjda i samhället. En del av effekterna är tydliga och lätta att mäta, exempelvis vårddygnskostnader eller 
kostnader för en månads A-kassa. Andra är mycket svårare att mäta, exempelvis kostnaderna för otrygghet, stölder 
och så vidare. För att åskådliggöra detta tänker jag mycket kort sammanfatta fallet Svempa.  
     Svempa är 47 år och missbrukare. Han har vid flera tillfällen avbrutit sin vistelse vid olika behandlingshem. Han 
finansierar sitt missbruk genom brott, vilket inneburit fängelse. Till följd av att kvinnan, mor till hans barn, dör i 
överdos och att han själv är oförmögen att ta hand om barnen tvingas socialtjänsten ta hand om dem. Hans bostad 
används som uppehälle för häleri och missbruk, grannar klagar och till slut vräks han och då måste lägenheten 
totalsaneras. Åtskilliga gånger tas Svempa in på avgiftning, men utan resultat. Slutet för Svempa är en överdos heroin 
som leder till döden. Vad kostar Svempa samhället? 
     Det sociala bokslutets syfte är då att visa omvärlden hur mycket som de tjänar på att en verksamhet som Basta 
finns. Det handlar att genom de två scenarierna, ett liv med Basta och ett utan, synliggöra det mervärde som 
organisationen skapar och som inte syns i det traditionella ekonomiska bokslutet. 
     Först beräknas de totala kostnaderna för Svempa utan ett liv på Basta. Kostnaderna utgörs av stölder, inbrott, 
kostnader för bostadsföretag och störning, behandlingshem, socialbidrag och den tid hos socialsekreteraren som 
Svempa kräver. Dessa får kommunen till största del stå för. Den ekonomiska skissen tar även upp att Svempas 

                                                                                                                                                         



indirekta roll som arbetsgivare (de instanser vilka finns till just för sådana som Svempa) vilken inte är obetydlig. 
Landstinget drabbas genom den missbrukandes besök inom primärvården och den behandling som den 
missbrukandes barn får genomgå. Den största andelen kostnader uppstår dock inom akutsjukvården. Rättsväsendets 
kostnader domineras av kostnader för kriminalvårdsverket, på grund av den missbrukandes fängelsevistelse. Till detta 
tillkommer kostnader för domstolarna, exempelvis rättegångskostnader av olika slag och inom polisen, exempelvis 
omhändertagande, ingripanden och tillnyktring. 
     Därefter ska ett scenario med ett liv på Basta visa de kostnader som inte längre uppstår och utgör den 
samhälleliga vinsten av Basta som företag. Då är det tänkt att den missbrukande arbetar vid Basta och själv betalar 
sin rehabilitering. Dessutom lyckas denne återknyta kontakten med sina barn. Landstingets vinster utgörs framförallt 
av minskade sjukvårdskostnader, men även en finansiell vinst då den missbrukande från och med fjärde året på Basta 
etablerar sig som skattebetalare. Trots att kommunen finansierar de tolv första månaderna på Basta innebär det även 
en nettovinst för dem. Rättväsendet tjänar även på att Svempa försvinner som kostnadspost.  
     Efter att ha beräknat kostnader med och utan Basta i Svempas liv ser man på Svempa som ett investeringsbeslut. 
Kostnaderna för Svempa utan Basta ställs mot de förväntade intäkterna för honom av ett liv på Basta. Kostnaderna 
utan Basta är någorlunda givna, men intäkterna från vistelsen på Basta är beroende av om vistelsen fullföljs 
framgångsrikt. På grund av denna osäkerhet görs en riskkalkyl som bedömer de förväntade intäkterna till följd av en 
lyckad vistelse på Basta.i  
     Basta har upprättat ett socialt bokslut som baseras på den samhällsvinst som uppstår på grund av att 
organisationen existerar. Det är ett sätt att visa på vad organisationen bidrar med till samhället. Samhällskostnaderna 
för de aktörer som finns i Bastas omgivning, dess intressenter, beräknas genom denna modell. Modellen de använder 
överensstämmer bäst med det Quarter med flera kallar social avkastning på investerat kapital avseende 
”arbetsträningsprogram”.   
 
Socialt bokslut på Stensele Kursgård 
 
Det sociala bokslutet har skapats genom att verksamhetens ändamålsparagrafer har brutits ned i delmål i ett 
samarbete mellan styrelse, VD och personal. Delmålen är riktade mot olika intressenter olika år. För de olika 
delmålen, de sociala målen, har indikatorer satts upp. Organisationen mäter indikatorerna genom att samla in 
uppgifter dagligen. Till exempel mäter de hur många enskilda stödsamtal eleverna har haft och hur många ideellt 
samlade timmar som utförts. Viss data finns, exempelvis antalet utskrivna och drop outs, men mycket måste mätas. 
När mätningen är klar och året enligt det ekonomiska bokslutets cykel är till ända redovisas de verifierade resultaten i 
det sociala bokslutet. I det sociala bokslutet redovisar Stensele Kursgård vilka mål som ska uppfyllas och hur de skall 
mätas kommande år samt hur utfallet blivit föregående period.i  
     Det första steget i modellen, vilket innebär att utreda huruvida organisationen har resurserna att upprätta ett 
socialt bokslut är inte något som tas upp i det sociala bokslutet. Det är en del av den sociala redovisningsprocessen 
och var något som Stensele genomgick vid etableringen 1998. Stensele Kursgård såg det som en nödvändighet att 
visa allt det positiva som minusposterna i det ekonomiska bokslutet bidrog till. Efter att de börjat med den sociala 
redovisningsprocessen insåg de att det arbetet med det sociala bokslutet fungerade som ett systematiskt 
utvärderingsverktyg, vilket var mycket värt för dem. Och när rutinerna var satta ansågs processen inte heller vara 
arbetsam och tidskrävande.i 
     Det andra steget handlar om att starta den sociala redovisningsprocessen genom att sätta upp de sociala målen. 
Stensele Kursgård har brutit ned de övergripande målen i delmål och till dessa finns tillhörande indikatorer. 
Indikatorerna var ett sätt att visa de åtgärder som behövdes för att uppnå delmålen. Med förhoppningen om att 
åskådliggöra detta redogör jag för Stensele Kursgårds sociala bokslut från 2002 nedan.  
     Det första sociala målet är att Stensele Kursgård ska bedriva en adekvat verksamhet med hög kvalité som eleverna 
kan tillgodogöra sig för en omgestaltning av sin livssituation. Detta mål, vilket riktar sig till uppdragsgivare, elever 
och personal, är uppdelat i delmål. Delmål ett är att eleverna ska erbjudas professionell vård. Indikatorerna för att 
mäta det är att 1) Stensele Kursgård ska hålla en tillfredsställande rättssäkerhet för sina elever 2) personalen ska 
besitta hög kompetens, vilket ska avspegla sig i ett professionellt bearbetande av elevernas problematik 3) eleverna 
ska uppleva att de kan påverka rehabiliteringens utformning             4) undervisningen som bedrivs ska vara relevant 
för eleverna. Delmålet tillfredsställdes med ett genomsnitt på ca 8,3 poäng av 10 möjliga. Skalan för betygsättningen 
var noll till tio. Noll stod för inte alls tillfredställande och tio för mycket tillfredställande. Det andra delmålet är riktat 
mot uppdragsgivarna. Målet är att Stensele Kursgård ska uppfylla uppdragsgivarens vårduppdrag. Indikatorerna för 
detta delmål är 1) heltäckande information ska ges om verksamheten 2) mottagandet av klienten ska upplevas 
tillfredsställande 3) fungerande samarbete med uppdragsgivaren 4) vårdinsatser ska vara tillfredsställande 5) 
eftervårdsplaneringen ska fungera tillfredsställande 6) erbjuda kompetent personal 7) nöjda med vården i helhet. 
Målet uppfylldes tillfredställande med ett genomsnittligt betyg på 4,5 av 5 möjliga. Ett stod i detta fall för ej godkänt 
och fem för mycket bra. Delmål tre är även det riktat mot uppdragsgivarna. Målet är att öka antalet drogtester till 
minst åtta per elev och år. Detta mål misslyckade organisationen att uppfylla, då endast 6 tester per elev 
genomfördes. Delmål fyra handlar om personalen. Stensele Kursgård ska tillfredställa de anställdas behov av 
handledning, vidareutbildning och möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. Indikatorerna för att mäta det har varit 1) 
regelbunden grupphandledning ska erbjudas de anställda, under minst sex tillfällen under 2002, vilket uppfylldes till 

                                                                                                                                                         



66 % 2) minst 5 % av personalens tjänstgöringstid ska avsättas till vidareutbildning. Detta mål har uppfyllts 
tillfredsställande. Av den totala tjänstgöringstiden har 6,3 % avsatts till vidareutbildning under 2002. 
     Socialt mål två är att minst fem stödpersoner ska utbildas i och vara införstådda i Stensele Kursgårds 
rehabiliteringsmetodik under 2002, vilket uppfylldes.  
     Socialt mål tre är att Stensele Kursgård ska bli bättre på inskrivningsförfarandet av elever. Ett 
inskrivningsformulär utformades under 2002 vilket började användas 2003.i  
     I steg två ska det förutom sociala mål delmål och indikatorer även beslutas om vad som ska göras, varför och 
vilken värdegrund organisationen står på. Stensele Kursgård presenterar inledningsvis verksamheten, styrelsen och 
personalen. Därefter beskrivs verksamheten mer ingående, vilken ideologi verksamheten utgår ifrån och vilken 
metod som används i rehabiliteringsarbetet. Det ska i det sociala bokslutet även gå att utläsa vilka organisationens 
intressenter är. Vilka organisationens uppdragsgivare är går att utläsa och de övriga förekommer i målen som riktas 
mot specifika intressenter.  
     Steg tre innebär att mäta. De indikatorer som utformats i föregående steg skall mätas. Nästan all data av kvalitativ 
karaktär måste mätas om på nytt, medan den kvantitativa informationen (statistiken) redan finns. Indikatorerna mäts 
genom att uppdragsgivarna får bedöma hur väl organisationen lyckats uppfylla ett mål. Hur detta går till redogjordes i 
steg två.i 
     Steg fyra handlar om att göra ett utkast till ett socialt bokslut. Den sociala redovisningen ska sammanställas och 
användas. Stensele Kursgård presenterar verksamheten och de sociala målen. Sedan följer ett avsnitt med statistiskt 
innehåll. Bland annat redovisas antal inskriva, vårddagar per år, vårddagar per månad och avhopp. Statistiken består 
bland annat av det som framkommit vid mätningen av indikatorerna för de sociala målen. Avsnittet följs av syftet 
med social redovisning, presentation av personalen, vilken målgruppen är och övergripande målsättning, 
uppdragsgivare och de sociala målen 2002 pressenteras (som visats ovan). De sociala målen är uppdelade i delmål 
och riktade mot olika intressenter med tillhörande indikatorer. I anslutning till detta redogörs för hur väl 
organisationen uppnått sina mål och kommentar till denna. Det sker även en uppföljning av föregående års sociala 
bokslut med tillhörande förslag på åtgärder. Dessutom finns en revisionsberättelse och efterord. Steg fyra är en 
summering av vad man kommit fram till i steg ett, två och tre.  
     Steg fem handlar om att utse en revisionsgrupp, som det sociala bokslutet ska presenteras inför. Stensele 
Kursgård har idag ingen sådan grupp, utan består av en utsedd social revisor som verifierar de påstådda resultaten.i 
 

Fördelar och nackdelar med respektive modell 
 
För att återgå till vad som presenterades inledningsvis har de olika modellerna helt olika fokus. Som vi har sett ovan 
är den kvalitativa modellens fokus själva processen. Den fungerar som ett styr- och utvärderingsverktyg för 
organisationen. Den kvantitativa modellen och dess metoder har fokus på själva produkten. Det är ett sätt att 
marknadsföra organisationen, att visa att den är mer värd i monetära termer än vad som faktiskt redovisas i den 
traditionella ekonomiska redovisningen. Om en kvalitativ eller kvantitativ modell är att föredra, beror därför på vilket 
mål organisationen har med det sociala bokslutet.  
     För att avgöra vilken modell som passar organisationen bäst bör även lönsamhetsaspekten tas i åtanke. 
Kostnaden måste upplevas vara mindre än nyttan att för att upprätta ett socialt bokslut. Om kostnaden i form av tid 
och pengar anses vara för stor kommer organisationen inte motiveras till att fortsätta arbeta med social redovisning.  
     Fördelarna vid användandet av en kvantitativ modell är att informationen är kvantitativ i den bemärkelsen att det 
som redovisas är siffror, vilket tillmäts större uppmärksamhet. Metoden är ett bra instrument för att beräkna 
samhällskostnader för olika aktörer, samt att det är en seriös och fullständig utvärdering av de samhällsekonomiska 
effekterna. Med modellen kan uppskattningar av den sociala ekonomins ekonomiska bidrag till välfärdsutvecklingen i 
samhället göras. Nackdelarna är att det kvantitativa sociala bokslutet har ett externt fokus och blir därmed inte annat 
än ett marknadsföringsverktyg utåt. Det talar enbart om hur mycket samhället tjänar på att organisationen finns. 
Modellen intar varken ett humant eller solidariskt perspektiv. Den talar inte om vad organisationen gör och hur de 
arbetar för att nå sina mål, vilket skulle kunna vara mycket förtroendeingivande i omgivningen, men framförallt ett 
bra redskap i den egna organisationen.  
     Då man arbetar med ett kvalitativt socialt bokslut finns många trösklar att ta sig över, men när det väl är gjort är 
vinningen med att ha upprättat ett kvalitativt bokslut större än ett kvantitativt. En annan fördel är att den framtagna 
informationen är mer mångsidig. Modellen vänder sig till fler än endast intressenter vars intresse är ekonomiskt. 
Genom att ett bredare spektrum av intressenter kan tillgodogöra sig den information ett kvalitativt socialt bokslut 
består av blir det ett sätt att skapa legitimitet i andra intressentgrupper. Det blir ett beslutsunderlag i den egna 
organisationen, men även för intressenter. En indirekt verkan av att publicera det sociala bokslutet är att det fungerar 
som ett marknadsföringsverktyg. Nackdelarna med ett kvalitativt socialt bokslut är den metod som används vid 
framtagandet av bokslutet. För det första innehåller den alltför många steg, vilket gör processen arbetsam och 
tidskrävande. Nästan all information skall även mätas på nytt varje år. Vidare kan de indikatorer som används för att 
mäta graden av måluppfyllelse vara felaktigt operationaliserade vilket då får som konsekvens att organisationen inte 
mäter det de avser att mäta. Dock blir det kvalitativa sociala bokslutet på sikt mer lönsamt. Det kan användas i flera 
syften och tillgodoser fler grupper av intressenter, vilket jag tror är en stor motivationsfaktor. 

                                                                                                                                                         



 

Hur ökas motivationen till att upprätta ett socialt bokslut? 
 
För att fler ska börja arbeta med social redovisning och upprätta ett socialt bokslut handlar det om att göra det enkelt 
från början. Allt behöver inte redovisas från början, det är tillräckligt att fokusera på en grupp intressenter. Därefter 
kan organisationen etablera rutiner och metoder för insamlandet av material. Men för att det ska fungera måste det 
finnas en vilja att upprätta socialt bokslut, och en vilja att fortsätta trots motgångar. Det är även viktigt att ta sig tid 
till misstag, förankra den sociala redovisningen hos ledningen och att ta hjälp från andra.  
     Bakom den kvalitativa modellen finns en vilja att effektivisera i organisationen. Om de sätter upp mål, följer upp 
dessa och även får feedback från intressenter på vad de åstadkommit ser de på ett tydligare sätt vad de bör satsa på 
och för vilka. Det centrala i intressentbegreppet är relationerna mellan organisationen och dess intressenter. Istället 
för att kalla dem intressenter skulle jag vilja kalla dem samarbetspartner. Då tydliggörs samarbetet och att det inte 
endast är av ekonomisk karaktär, utan även utgör andra utbyten. För att utbytet, eller relationen, ska kunna fortgå 
måste den förvaltas. Det handlar om att låta samarbetspartners påverka innehållet i verksamheten. Det är ett sätt att 
upprätthålla demokrati som är en av grundpelarna i organisationerna inom den sociala ekonomin. En öppen dialog 
med samarbetspartners innebär fortsatt existens. Dessutom kan det bli ett alternativ att föredra framför ett annat i 
exempelvis en upphandlingssituation.  
     De steg jag anser att organisationen bör fokusera på är att de ifrågasätter vilka dess samarbetspartners är och vilka 
de inte klarar sig utan. Det måste ske en prioritering i vilka som är viktigast att ta hänsyn till, då det sociala bokslutet 
annars lätt blir oöverskådligt. Därefter bör man fundera på hur dessa relationer ska förvaltas. Ifrågasätt vad som är 
viktigt för samarbetspartnerna och hur deras behov ska tillfredställas. Därifrån kan de sociala målen tas fram och 
operationaliseras för att kunna uppnås. Sedan måste en uppföljning ske, annars är det sociala bokslutet verkningslöst. 
Det är uppföljningen och åtgärderna som visar att organisationen tar ansvar inför sina samarbetspartner. Det är det 
som kommer att legitimera verksamheten i omgivningen, det är det som är marknadsföringsverktyget och syftet med 
att låta den sociala redovisningsprocessen vara ett styrverktyg i den egna organisationen.  
     När det sociala bokslutet fått fotfäste kommer är det hög tid att låta det revideras av utomstående part för att bli 
trovärdigt. Jag tycker dock att det är viktigt att ta ett steg i taget. Det kan flera år att få den sociala 
redovisningsprocessen att fungera och därför bör organisationen arbeta i liten skala från början.  
 
Avslutning 
 
Ett sätt att öka insynen i en organisation och därmed öka dess legitimitet kan vara användningen av ett socialt 
bokslut. Genom ett kvalitativt socialt bokslut går det att visa och konkretisera vad företaget gör och för vilka. 
Samtidigt som den sociala redovisningsprocessen blir ett sätt att effektivisera i den egna organisationen blir 
produkten även ett marknadsföringsverktyg. För att det ska kunna bli ett verktyg som används bör den kvalitativa 
redovisningsprocessen förenklas genom att organisationen fokuserar på vilka deras samarbetspartners är och hur 
man på bästa sätt förvaltar relationen med dem. Det kommer att öka legitimiteten och på så sätt få gamla intressenter 
att stanna kvar men även attrahera nya. Arbetet med ett kvalitativt socialt bokslut lönar sig, på lång sikt. 
 
Källor 
 
Anna – Maria Johansson föreståndare Stensele Kursgård, personligt samtal, 2004-04-07   
 
Arbetskooperativet Bastas hemsida: www.basta.se, 2004-04-20 
 
Kooperativt Idécentrum i Stockholms läns hemsida: www.kic.se, 2005-02-24 
 
Kooperativt Idécentrum i Stockholm. Social redovisning och sociala bokslut – en uppdaterad kartläggning 2002. 
Opublicerat manuskript. Stockholm: Kooperativt Idécentrum [2002] 
 
Kooperativ utvecklings hemsida: www.kooperativutveckling.org, 2004-04-29 
 
Kristina Blixt Basta Arbetskooperativ, e-post kontakt, 2004-05-04 
 
Ljungdahl, Fredrik. Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker. Lund: Lund 
University Press [1999]  
 
Nilsson, Ingvar. Svempa Johansson Missbrukare eller företagare? En ekonomisk skiss över de samhällsekonomiska 
effekterna av arbetskooperativet Basta. (Elektronisk). Pdf format. Tillgänglig: 
<http://www.basta.se/filer/svempa.pdf> 2004-04-20 
 

                                                                                                                                                         

http://www.kooperativutveckling.org/
http://www.basta.se/filer/svempa.pdf


Pearce John.  Social Accounting and Audit: Manual, Workbook and CD. Liverppol: Community Enterprise [2001] 
  
Pestoff, Victor. Sociala bokslut i kooperativ och ideella organisationer. Aléx, Peder, Grut, Katarina, Stryjan Yohanan 
& Wikström, Berit (red.). Kooperativ årsbok 1998 - Synliga och osynliga vinster – Sociala bokslut och kooperativ 
effektivitet. Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier [1998]  
 
Quarter, Jack m.fl..What Counts – Social Accounting for Nonprofits and Cooperatives. New Jersey: Pearson 
Education LTD [2003]  
 
Social redovisning vid stiftelsen Stensele Kooperativa Kursgård [2000] 
 
Svenska institutet för social ekonomis hemsida: www.socek.se, 2004-04-29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STIG WESTERDAHL 
Forskare (ek dr) 

 

 
 

”Förskollärare emeritus” 
Hur framtidens arbetsliv ger kooperationen nya möjligheter 

Kooperation – intressant bara i historisk belysning?  
 
Kooperation behandlas ofta i ett historiskt ljus. Det är som om de kooperativa idéerna har framtiden bakom sig. 

Rochdale med sina pionjärer blir till ett mentalt minnesmärke snarare än att utgöra inspiration. Problem saknas 

förvisso heller inte, när kriserna i den kooperativa rörelsen över Europa är legio. Detaljhandel har varit särskilt illa 

ansatt. De stora kooperativa bjässarna i Norden försöker samverka för att klara utmaningarna från 

lågpriskonkurrenterna. Industrierna som den kooperativa rörelsen drev är borta. Sverige har inte längre någon 
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kooperativ bank (ironiskt nog, när Co-operative Bank i Storbritannien är en av få ljuspunkter i den europeiska 

kooperationen). 

 

Till denna dystra bild kan också läggas strategiska felbedömningar. Den etablerade kooperationen i Sverige har missat 

åtminstone två viktiga trender i affärslivet och samhället de senaste decennierna. När relationsmarknadsföringen slog 

igenom och de stora detaljhandelsföretagen försåg oss kunder med plastkort och en förment tillhörighet, då var den 

svenska kooperationen sysselsatt med att avveckla medlemsbegreppet. De tvangs till en kovändning, och framstod 

som efterapare till ICA-kort och Ikea-family-medlemskap. Samma brist på fingertopppskänsla uppenbarades i 

samband med den nykooperativa vågen. De svenska kooperativa giganterna var i stort sett passiva när daghem, 

vårdinstitutioner och småföretag ombildades till kooperativ, en utveckling som var påtagligast i glesbygden. Denna 

möjlighet till nytändning för kooperativa idéer intresserade inte de kooperativa ledarna.  

 

Detta kapitel försöker blicka framåt. Budskapet är att nya utmaningar nu väntar kooperativa idéer och den 

kooperativa rörelsen, etablerade såväl som den nykooperativa. En åldrande befolkning och hotande brist på 

arbetskraft öppnar nya områden för ett kooperativt företagande. De äldre anställda behövs i arbetslivet, men för att 

det ska vara möjligt krävs flexibla lösningar, meningsfulla jobb och en hög grad av inflytande för den enskilde 

anställda. Arbetsrätt och bolagsrätt vävs samman när individer pendlar mellan att vara anställd och företagare. 

Utvecklingen där allt fler anställda har arbete som bygger på specifik kunskap leder till samma slutsatser. De har 

behov av kollegors inspiration och erfarenhet för att utvecklas i sina jobb. Också här skapas goda möjligheter för 

lösningar i arbetskooperativ stil, där anställda med likartade kompetenser går samman och erbjuder sina tjänster till 

privata och offentliga organisationer. De kan härigenom också bestämma sina egna arbetsvillkor, få möjligheter till 

vidareutbildning och den stimulans det innebär att arbeta med kollegor i samma yrke. En öppning för både etablerad 

och ny kooperation är därför att erbjuda rådgivning, krediter, juridiska lösningar och annat för dessa nya 

företagskonstellationer som möter utmaningarna på framtidens arbetsmarknad. Vården, skolan och en rad andra 

samhällsområden kommer att behöva erfaren arbetskraft. Många äldre kan också tänkas vara beredda att förlänga sitt 

arbetsliv. Men det förutsätter alltså flexibla villkor, meningsfulla arbetsuppgifter och möjligheter att styra över sitt 

arbete i en organisation som motsvarar de krav en erfaren yrkesmänniska har rätt att ställa. I det här kapitlet 

argumenteras för att kooperationen måste ta tillvara sin erfarenhet och använda sina resurser för att påvisa de 

fördelar den kooperativa formen har att sammanlänka ekonomi med andra intressen. Kapitlet behandlar i tur och 

ordning tre tendenser inom arbetslivet. Det är inledningsvis konsekvenserna av de demografiska förändringarna i 

västvärlden och hur de påverkar den äldre arbetskraften. På detta följer ett avsnitt som beskriver ett nyare inslag, 

yrkesverksamma som arbetar med sina händer men vars yrkesutövning också kräver en formell högre utbildning. En 

grundtanke är att deras speciella situation kräver särskilda lösningar. Ett tredje avsnitt lyfter fram hur också företagen 

påverkas, när allt mindre görs inom ramen för den enskilda företagsenheten. Varor och tjänster anskaffas utifrån och 

skapas i allt mindre grad inom företaget. Att leda en organisation blir allt mer en fråga om att hantera relationer till 

utomstående. Avslutningsvis knyts de olika avsnitten samman i en kort avrundning som pläderar för att den 

kooperativa rörelsen nu måste ta tillvara den möjlighet som samhällsutvecklingen för med sig. Kooperation är inte 

bara historia. 

Fler äldre – och för få barn! 
I stort sett hela västvärlden står inför samma demografiska utmaning. Höjs inte födelsetalen kommer allt färre 

arbetsföra att få försörja en växande andel äldre som lämnat arbetslivet. Enda undantaget är USA, som genom en 

konsekvent invandringspolitik kunnat hålla uppe barnafödandet. Det är nämligen i allmänhet den första generationen 

                                                                                                                                                         



invandrare som föder flest barn. Men i övrigt är bilden likartad. I Sydeuropa tycks kvinnorna särskilt tveksamma till 

att föda fler barn, men man delar problemen med länder som Tyskland och Storbritannien. Japans befolkning 

kommer snart att minska som en följd av låg nativitet, samtidigt som frågor om äldrevård tar stor plats i den 

allmänna debatten. Detta är ingen jämn utveckling vare sig över tid eller geografin. De fyrtiotalister som nu inväntar 

sin pensionering är ojämnt spridda över sitt födelsedecennium och världen. Problemet är uppmärksammat också i 

Sverige, och här är inledningsvis Norrlands inland särskilt utsatt. Det tycks som om detta område ligger ungefär 5 till 

10 år före övriga landet. I t ex Jämtland försvinner mängder av gymnasielärare och vårdanställda från sina arbeten 

under de kommande 10-15 åren. Prognoser visar att om antalet nytillträdande blir som förväntat, kommer hälften av 

dem att behövas i skolan och den andra hälften i vården (Kompetensrådet i Jämtlands län, 2004). Uppenbarligen 

skulle det behövas en ”tredje halva” för att täcka länets behov av arbetskraft. I inlandet är det heller inte bara en 

fråga om prognoser. Redan nu föreslår kommunalpolitiker att man ska ges rätt att ”hämta in” arbetskraft till vården 

från Ryssland och angränsande länder.  

 

En kommande brist på arbetskraft är inte enkel att lösa. Många länder har låg andel av sina kvinnor i arbetslivet, eller 

så har de har kort arbetstid med tanke på obefintlig eller dålig barntillsyn. Här finns förstås reserver att ta av, 

förutsatt att familjepolitiken fungerar.  Andra röster förutom jämtländska kommunalpolitiker hörs i debatten plädera 

för arbetskraftsinvandring. Det är heller ingen patentmedicin. I en rapport har den statliga myndigheten Institutet för 

Tillväxtpolitiska Studier (Rauhut, 2004) visat att det inte finns någon självklar källa för detta tänkta inflöde. De otäcka 

rasistiska stämningar som finns i flera länder i Västeuropa gör det heller inte enklare. Hur en allt stramare 

flyktingpolitik ska kunna förenas med arbetskraftsinvandring är svårt att förstå. Bland flyktingarna finns ju dessutom 

i t ex Sverige också en stor mängd människor som vill arbeta men som inte ges tillträde till jobben (Axelsson, 2003).  

 

Förändringarna i befolkningens sammansättning har också en mängd andra konsekvenser som går att förutse. 

Belastningen på sjuk- och åldringsvården kommer att öka. Konsumtionsmönstren kommer att förändras. 

Barnfamiljernas konsumtion ersätts av en grupp äldre med hyfsade inkomster som kommer att efterfråga nya tjänster 

och varor. De företag vi sett bli stora under efterkrigstiden bygger ofta på barnfamiljernas efterfrågan, ta IKEA till 

exempel eller bilfabrikanterna. De måste framöver anpassa sitt utbud till en annan befolkningssammansättning. I den 

här framställningen ställs emellertid behovet av arbetskraft i centrum. Bland de lösningar som funnits i debatten i de 

flesta västeuropeiska länder är en högre pensionsålder vanligt förekommande. De förändringar som nu görs i många 

länders pensionssystem indikerar detta – den svenska omvandlingen för några år sedan föregrep en våg ute i Europa. 

Stora politiska kriser i till exempel Frankrike och Italien har kommit i spåren av dessa planerade omläggningar. Nya 

pensionssystem har alla samma bärande tanke: Istället för att den arbetsföra befolkningen ska betala sin tids 

pensionärer, ska varje arbetsför under sitt arbetsliv spara ihop till sin egen pension. Hur som helst: om utmaningarna 

med en äldre befolkning ska klaras, krävs det förmodligen också att vi arbetar längre. Problemet är att knappast 

någon generation i historien varit i arbetslivet så många år som då skulle krävas. Och hur detta ska klaras med en 

pensionsålder som i praktiken kryper nedåt är ett stort bekymmer. Många orkar idag helt enkelt inte med ett 

krävande jobb fram till den officiella pensionsdagen. Det blir nödvändigt att hitta system där ett långt arbetsliv kan 

erbjuda en kombination av arbete, ledighet och vidareutbildning. Det stora intresse som funnits för ett omdiskuterat 

friår i Sverige pekar också i denna riktning. 

 

Det måste förstås till många olika lösningar, men att det ställer stora krav på framtidens arbetsgivare som vill behålla 

sina äldre anställda är helt klart. En grundtanke i detta kapitel är att det kommer att krävas mycket mer flexibla 

                                                                                                                                                         



lösningar för att detta ska kunna ske. Det är knappast realistiskt att tro att man kan ha ett heltidsarbete från 20-

årsåldens fram till kanske 70-års-dagen utan uppehåll. De organisationer som får behålla sin äldre arbetskraft 

kommer att vara de som erbjuder kloka och individuellt anpassade lösningar. Det kan innebära återkommande 

vidareutbildningar och arbetsvillkor som ger rätt att vara ledig i perioder som man själv väljer. Kanske många väljer 

att tillbringa delar av året med barnbarn eller resor. Andra vill jobba varannan vecka för att ägna sig åt andra 

verksamheter den lediga tiden. Här kommer det att finnas behov av oerhört många olika lösningar utifrån önskemål 

hos var och en. Det är heller inte säkert att det är anställningar som kommer att vara det primära. Många kommer att 

blanda anställning och eget företagande – en trend vi ser redan idag (Sundin, 2003). Att arbeta utifrån egna önskemål 

underlättas förstås om man säljer tjänster som egen företagare istället för att vara bunden av ett 

anställningsförhållande. 

 

Det här innebär sammantaget stora utmaningar för både arbetsrätten och enskilda företag och organisationer. För 

juridiken kring anställning och frågor runt arbetslöshet med mera betyder det att systemen måste ses över. Det bör 

vara enklare att hantera kombinationer över tid av anställning och eget företagande. Privata och offentliga 

organisationer måste också förutsättningslöst se över sina former för att knyta anställda till sig. Förutsatt att det blir 

brist på arbetskraft och att företagen då vill behålla de äldres erfarenhet så krävs också en bredvillighet att acceptera 

många olika lösningar. Det kan gälla deltidssysselsättning och former av ledighet som inte är särskilt vanliga idag. En 

attraktiv arbetsgivare måste förmodligen även erbjuda vidareutbildning i ökad utsträckning för att ha kvar sina 

anställda över åren. Min poäng är att detta skapar möjligheter för ett företagande och anställningsformer som ligger i 

linje med kooperativa tankegångar. Arbetskooperativa lösningar ger anställda chansen att styra formerna för sitt 

arbete, och pröva olika alternativ. Om man ska förlänga sitt arbetsliv, vill säkert många erfarna känna att det sker i 

meningsfulla former, att det går att påverka arbetssituationen och att det finns utrymme för ständig förkovran. Allt 

detta möjliggörs med kloka lösningar i arbetskooperativ anda. Äldre lärare, läkare, barnskötare, medicintekniker, eller 

vad ni vill, sluter sig samman i kooperativ form och erbjuder sina tjänster till privata eller offentliga arbetsgivare. De 

kan som egna företagare själva styra över när de vill arbeta, var de vill jobba och i vilka former. Genom att förfoga 

över intäkterna kan de välja att lägga pengar på lön, vidareutbildning eller ledighet. Den arbetskooperativa formen 

ger också utrymme för att dela sina erfarenheter med varandra – det blir en sorts kontinuerlig fortbildning. På detta 

sätt går det att argumentera för att den demografiska situationen framöver, och tillhörande brist på arbetskraft ställer 

krav på nytänkande. Här ligger också möjligheterna för den kooperativa tanken. När erfaret yrkesfolk sluter sig 

samman i företagsform och erbjuder sina tjänster behöver de stöd i sina strävanden. Här erbjuds den första 

möjligheten för den kooperativa rörelsen. Rådgivning och färdiga förslag på organisationsformer liksom 

kreditgivning skulle kunna erbjudas med den kooperativa traditionen i ryggen. Både den traditionella och den ny-

kooperativa rörelsen skulle kunna spela en betydelsefull roll.  

 

Kunskap kännetecknar ny arbetskraft  

 

I Jämtland där jag bor fanns på 1950-talet över 150.000 invånare. Sedan dess har sysselsättningen minskat inom jord- 

och skogsbruk som varit regionens traditionella näringar. Idag bor 127.000 i länet. Liksom i andra delar av landet 

flyttade människor till industrijobb i syd- och mellan Sverige. Nu står vi inför en ny omställning eftersom också 

industrijobben minskar. Det har att göra med flera tendenser. Dels flyttar många industrier sin tillverkning till länder 

där lönerna är lägre. En annan orsak är att tekniska landvinningar gör det möjligt för allt färre anställda att tillverka 

allt fler produkter till allt lägre kostnader. Denna fortgående automatisering gör dessutom att tjänster med stort 

                                                                                                                                                         



arbetsinnehåll som inte låter sig rationaliseras på samma sätt blir relativt sett dyrare hela tiden. Det gäller till exempel 

vård och utbildning. Detta är ett gigantiskt område att diskutera, men här ska jag koncentrera mig till en liten aspekt, 

den om hur andra arbeten skapas som en följd av tekniska förändringar. Med en svepande term kan vi kalla det 

kunskapsjobb. 

 

Kunskap som en ny produktionsfaktor – ja vi har hört det till leda. Läkare och lärare har ju ”alltid” funnits. Och hur 

skulle en jordbrukare eller snickare klara sig utan sin kunskap? Eller en verkstadsarbetare vid sin datoriserade 

precisionssvarv? Den typ av arbeten som jag vill fästa uppmärksamheten på är de som innehåller element av manuellt 

arbete, men där det också fordras en formell utbildning. De här jobben blir allt vanligare till följd av ett mer 

automatiserat och teknologiskt krävande arbetsliv. På kontoret sitter anställda med datorer och därför finns behov av 

datatekniker – en närmast okänd yrkeskår för 20 år sedan. Att hantera karbonpapper klarade varje kontorsanställd av 

– men hur många reder ut dagens felkoder på kopieringsmaskinen? I industrin finns samma utveckling kring 

avancerade maskiner som kräver reparation och underhåll av specialutbildad och erfaren personal. Vården erbjuder 

massor av exempel. Medicintekniker och annan personal som behärskar teknologiskt avancerad apparatur blir allt 

viktigare. De här yrkesgrupperna växer i storlek och betydelse rakt över arbetslivet, och det har en mängd 

konsekvenser. 

 

Gemensamt för de här yrkesgrupperna är att de har ett ständigt behov av vidareutbildning. Teknologin förändras 

hela tiden och för att klara jobben måste man ha färska intryck. Det här är inte bara en fråga om formella kurser som 

erbjuds. I en spännande studie av yrkeslivet för en av dessa grupper berättar Orr (1996) om 

kopieringsmaskinreparatörer. De har minimal nytta av företagets manualer när de åker omkring och hjälper kunder 

med papperstrassel eller blinkande displayer. Inte heller företagets formella utbildningar tycks ha så stor betydelse. 

Det är istället den dagliga kontakten och utbytet av erfarenheter vid lunch och i bilfärder som vidgar kunskaperna. 

Orr (ibid.) kopplar det till historieberättandet och beskriver hur grundläggande berättelserna är för att sprida insikter 

om kopieringsapparaternas och kundernas mysterier. Det finns en mängd yrken där vidareutbildning sker i samma 

former. Det speciella är att många av dessa yrkesgrupper är små på de flesta arbetsplatser, det krävs inte så många 

specialister. Därför blir också kontakterna med kollegor extra viktigt. I praktiken kännetecknas många av dessa yrken 

av att kollegor blir långt viktigare än den organisation man arbetar för. Lojalitet får en annan innebörd när den flyttas 

från företag till att istället omfatta yrkeskåren. Detta är förmodligen också en förklaring till en del av småföretagandet 

idag. Sjukgymnaster, för att ta en grupp ur högen, utgör en liten utspridd kår på stora sjukhus. Men slår de sig 

samman för att öppna eget på stan kan de lära av varandra på ett helt annat sätt. Diskussioner om friskolor har i stor 

utsträckning kommit att handla om de stora företagens vinstintresse på området. Men det finns också exempel på 

hur lärare som varit missnöjda med kommunens sätt att hantera dem startat eget (Sundin, 2003). Det går att förklara 

med betydelsen av kollegor som gör liknande saker, och med vars hjälp man kan bli en duktigare yrkesmänniska. För 

dessa yrkesgrupper där yrkesutövningen kräver ständig påfyllning av kunskap är det en allt väsentligare fråga. 

 

Vad har då detta med kooperationen att göra? Jo, här kommer återigen frågan om hur det egna företagandet kan se 

ut, och vilka möjligheter det finns att styra över sitt arbetsliv och förkovra sig. Betydelsen av vidareutbildning var ett 

slående resultat av Lindkvists (1996) studier kring motiv till nykooperativa initiativ. När de anställda bildade 

kooperativ inom hälsoområdet var just missnöjet med landstingets snåla fortbildningsbudget en stark drivkraft. Det 

framstår i hans forskning som viktigare än löneläge eller villkor i allmänhet. När allt större delar av arbetslivet 

förutsätter vidareutbildning, finns här öppningar för kooperativa lösningar i bredare skala. En kooperativ rörelse, den 

                                                                                                                                                         



ny-kooperativa eller traditionella, skulle kunna erbjuda stöd och idéer som utvecklingen av arbetslivet efterfrågar. Styr 

man över sitt eget arbete går det att avsätta medel till kurser och fortbildning, och att organisera arbetet med kollegor 

så att man kan lära av varandras erfarenheter. Den kooperativa formen kan säkerställa dessa krav på personlig lika väl 

som yrkesmässig utveckling. 

 

Behövs organisationer? 

 

Ett inledande tema i detta kapitel var hur framtidens arbetsliv kommer att kännetecknas av utmaningar som 

demografiska förändringar medför. Jag har också redogjort för hur en särskild form av kunskapsarbetare blir ett allt 

större inslag i arbetslivet. Båda dessa tendenser erbjuder öppningar för olika former av kooperativa lösningar. 

Flexibla former för arbetets organisering och betoning av vidareutbildning är två motiv för att traditionella 

anställningar kan kompletteras med eget företagande i gemensamma former. Genom att själv kunna påverka 

arbetsvillkor och fortbildning blir ett förlängt arbetsliv mer attraktivt. För den specialiserade arbetskraften där 

kunskapen hela tiden måste fyllas på är samverkan med kollegor viktigare än lojaliteten med en organisation. Det 

pekar i samma riktning: yrkesmänniskor som slår sig samman och erbjuder sitt arbete, sin kunskap och sina 

erfarenheter i former de själva bestämmer. 

 

Men i denna utveckling, var har vi då organisationerna? Blir vi alla egenföretagare? De lösningar som skisserats i 

detta kapitel kommer förstås inte att omfatta alla anställda eller alla organisationer. De flesta av oss kommer 

fortfarande antagligen att vara heltidsanställda i privata och offentliga organisationer, på det sätt som vi vant oss att 

se. Alternativa former avser främst äldre i arbetslivet, som i spåren av lågt barnafödande och åtföljande 

arbetskraftsbrist kommer att bli efterfrågade. En annan grupp är de kunskapsarbetare vars samverkan med kollegor 

är en förutsättning för att utvecklas i yrket. Men det finns också anledning att tro att själva organisationerna kan 

komma att förändras. Det är ett annat fält där kooperativa samverkanslösningar erbjuder en möjlighet. 

 

När Henry Ford började tillverka sin T-Ford på 1920-talet stod tanken på det allomfattande företaget på sin 

höjdpunkt. Detta storföretag kontrollerade hela produktionskedjan, från gummiplantagerna som försåg företaget 

med däckråvara, till återförsäljarnätet i de amerikanska städerna. Allt samlades under Ford-koncernen. Så 

organiserades företagen enligt amerikanska management-principer med ursprung i det sena 1800-talet (Chandler, 

1977). Ford Motor Company blev till slut för stort och spretigt – och en katastrof. Det går inte att styra liknande 

konglomerat. Numera finns andra motiv till att företag inte hålls samman lika dogmatiskt. En anledning är det 

ökande behovet av specialistkompetens som var grundläggande i avsnittet om kunskapsarbetare tidigare i detta 

kapitel. Det går ofta inte att underhålla specialisering inom ramen för ett företag, utan både billigare och enklare att 

köpa in tjänsterna. Ett annat motiv är att kommunikationskostnaderna nu är extremt låga. Det kostar minimalt att 

skicka e-post eller att hantera elektroniska fakturor jämfört med att skriva maskin, ta karbonkopior för att sedan 

hantera checkarna och ombesörja betalningen. Därför ser vi hur ett annorlunda arbetsliv växer fram där ”Nisse från 

Manpower” inte bara hjälper växeln när det är hög belastning eller sjukfrånvaro. Speciella företag erbjuder nu 

lönehantering, telefonförsäljning, dataunderhåll och en mängd andra tjänster. Solectron och Flextronics är kända 

företag som specialiserar sig på att tillverka andras produkter. Särskilda företag åtar sig distributionen. Vi har vant oss 

vid att prata om ”out-sourcing” för att hantera dessa fenomen. Ett företag är inte sig själv nog längre, som Henry 

Ford föreställde sig. Nu är företagsledning istället en fråga om att hantera alla de relationer som företaget har till 

underleverantörer, konsulter, konkurrenter, samarbetspartner och förstås egna anställda och kunder. Klassisk 

                                                                                                                                                         



nationalekonomisk teori utgår från antagandet att företag är konkurrerande enheter. Ett annat synsätt börjar nu växa 

fram, där företag uppfattas som på samma gång samarbetande och konkurrerande. Kooperationen har långa 

traditioner av just samarbete mellan producenter och av att hantera avvägning mellan samarbete och konkurrens. 

När nya former för organisationers samarbete börjar skönjas; koalitioner, syndikat och en räcka olika 

samarbetsformer, vore det märkligt om inte dessa erfarenheter i den kooperativa sfären gick att ta tillvara och dra 

nytta av. 

 

Utvecklingen går nu faktiskt i riktning mot genuina kooperativ, där medlemmarna utgörs av storföretag. General 

Motors, en verklig bjässe, har planer på att tillsammans med Ford och DaimlerChrysler göra gemensamma inköp. 

Tanken är att handla från under-leveranörer genom ett auktionsförfarande eller via internet. Med gemensamma 

inköp ska biltillverkarna minska sina kostnader, inköpta delar utgör upp mot 70% av kostnaden för en ny bil 

(Drucker, 2001). En annan tanke omsätts till handling bland tillverkare i EU, som för att nå nya marknader i 

utvecklingsländer försöker hitta annorlunda samarbetsformer. De har bildat ett syndikat som levererar 

medlemmarnas produkter och sköter underhåll. Varje medlem äger en del av syndikatet, och syndikatet äger en liten 

del av varje medlems kapital. Det är kooperativa principer omsatta till 2000-talet – där behovet av samarbete är 

drivkraften. På 1800-talet var det jordbrukare som behövde nå marknaden och skapade jordbruksproducent-

kooperativ. I det här exemplet handlar det om högteknologisk tillverkningsindustri (Drucker, 2001). 

 

Förskollärare emeritus? 

 

Detta kapitel har lyft fram samhällstrender som återigen aktualiserar kooperativa tankar. Förändringar på 

arbetsmarknaden skapar behov av flexiblare former för anställning, fortbildning och pensionering. Allt fler kommer 

också att över sitt yrkesliv pendla mellan ren anställning och att verka som egen företagare. Samtidigt ser vi hur 

kooperativa tankar väcks när själva företagsformen luckras upp. Det blir allt mer fördelaktigt för organisationer att 

köpa in varor och tjänster externt, istället för att inom företagets ramar ombesörja allt. Det lyfter fram 

samarbetsformer, beroenden och relationsskapande som ligger de kooperativa idéerna nära. Stommen i denna 

avslutning kommer att bli en framtida arbetskraftsbrist och krav på återkommande fortbildning för allt fler 

yrkesarbetande. Också i dessa avseenden finns länkar till kooperativa traditioner. 

 

På universitet världen över har det av hävd funnits två företeelser som föregriper de krav som morgondagens 

arbetsmarknad ställer. Kraven härleds ur två förhållanden som varit genomgående i detta kapitel. Demografiska 

förändringar påkallar ett längre yrkesliv. Samtidigt ser vi hur anställda vars primära tillgång är fräscha kunskaper som 

kan omsättas i handfast arbete blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Professorer på universitet har för det första haft 

något som kallats ”sabbaticals”, fria terminer med jämna mellanrum. Tanken är att de frigörs från plikter i 

undervisning och administration för att vidareutbilda sig, skriva eller under fria former utföra annat vetenskapligt 

arbete utifrån egna önskemål. Ett sorts friår, för att uttrycka sig slarvigt. Det andra inslaget jag syftar på är att 

professorer kan stanna kvar på sin institution i form av ”emeritus”. De deltar i seminarieverksamhet, behåller sitt 

tjänsterum, forskar vidare utan ersättning men får betalt om de undervisar eller handleder. De jobbar kvar helt på 

sina egna villkor. Dessa två företeelser: ”sabbaticals” och ”emeritus”-ställningen, skulle kunna utgöra modell för 

framtidens yrkesliv. Och här kan kooperationen ha en roll. 

 

                                                                                                                                                         



Förslagen som förts fram i detta kapitel utgår från några antaganden när det gäller befolkningssammansättningen i 

västvärlden. Fortsätter barnafödandet att minska och pensionsåldern förblir oförändrad står arbetsmarknaden med 

största sannolikhet inför brist på yrkesverksamma. Det krävs säkert flera olika åtgärder för att möta detta, men en 

högre pensionsålder är sannolikt en av dessa. För att detta ska vara realistiskt krävs förändringar i dagens arbetsliv. 

En yrkesverksamhet från 20-årsåldern fram till kanske 70 års ålder kräver att arbetsförhållanden under hela perioden 

bjuder på perioder av vidareutbildning och andra avbrott. Särskilt i slutet av arbetslivet måste det vara flexibilitet, där 

arbetsvillkor kan anpassas efter den äldre arbetskraftens krav. Det ska vara möjligt att arbeta deltid i former som är 

acceptabla, och där arbetet kan erbjuda social och intellektuell stimulans – inte uttröttning. Det är inte bara 

professorer som behöver ”sabbaticals” emellanåt eller friare former för att som ”emeritus” förlänga sitt yrkesliv. 

 

Den omorganisering som framtidens arbetsliv behöver kan delvis mötas i former liknande arbetskooperativ, där 

anställda sluter sig samman och erbjuder sina tjänster till arbetsgivare. Här kan den enskilda stipulera sina villkor som 

samordnas med andra. Det ska alltså gå att vara ”emeritus” på en lång rad arbetsplatser, inte bara universitet. Äldre 

ska kunna styra sina arbetsinsatser utifrån eget skön, och få en bra avrundning på ett arbetsliv. För att möjliggöra 

detta fordras förstående och insiktsfulla arbetsgivare. Men en annan förutsättning är att anställda ges möjlighet att 

erbjuda sina tjänster på ett rimligt sätt. De kooperativa organisationerna skulle kunna åstadkomma detta genom att 

skapa företagsformer där yrkesverksamma kan sluta sig samman och ställa sitt arbete till förfogande. Dessa nya 

företag behöver juridisk hjälp och rådgivning i frågor kring marknadsföring och redovisning. Även krediter kan vara 

tänkbara. Privata och offentliga organisationer skulle så erbjudas mentorer för nyblivna lärare, handledning till 

kopieringsreparatörer, stöttning till sjukgymnaster, utbildning av elektrikerlärlingar eller andra specialistkompetenser. 

På en rad områden kan äldre arbetskraft få meningsfulla uppgifter. Inom ramen för dessa företag blir fortbildning 

naturlig, när yrkesmänniskor sluter sig samman vid fikabord och pratar över datorskärmar kan de lära av varandra. Är 

formerna rimliga, är säkert många äldre också beredda att ställa upp och få del i arbetslivet. Den kooperativa idé-

traditionen ger stora möjligheter att skapa en lämplig organisatorisk form för detta. Ja, framtidens yrkesliv och 

organisationer kanske mer än någonsin behöver det samarbete som kooperation bygger på?  
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Stadgan för Europeiska kooperativa föreningar 
Till vilken nytta? 

 
Här presenteras resultaten av en studie som behandlar kunskap om Stadgan för en Europeisk kooperativ förening 
(SCE-föreningar) och dess effekter för kooperativ utveckling. Syftet med studien är att utveckla en förståelse för de 
problem och möjligheter som är förenade med kooperationens utveckling i relation till medlemsstaternas 
medlemskap i Europeiska Unionen. I arbetet görs en kartläggning av stadgan och diskussioner/intervjuer förs med 
aktörer som arbetar med kooperationen i Europa eller varit iblandade i förhandlingsprocessen om stadgan. Intervjuer 
har genomförts för att identifiera aktörernas opinion och mål om utveckling av en stadga, och hur denna skulle 
påverka förhållandena i den kooperativa sektorn. Resultatet av undersökningen illustrerar 1) stadgans påverkan på 
den nationella kooperativa lagen och kooperativens specifika karakteristika 2) stadgans konsekvenser för 
kooperationens utveckling. Relevanta konsekvenser som kan fokuseras på är, enligt min mening, följande: det 
kooperativa ledarskapet, medlemsdemokratin, företagens kontroll av medlemmarna samt finansiella spörsmål. Här 
studeras den kända legala strukturen och indikeras att stadgan är influerad av kooperationens praktiska verklighet och 
underlättar för kooperativ att anpassa sig till lokala och nationella förhållanden. Det argumenteras för att utveckla 
homogena kriterier om kooperationens karakteristiska, definiera den kooperativa identiteten och på så sätt underlätta 
etablering av transnationella kooperativa företag och en förnyelse av den kooperativa sektorn. 
 
Inledning 
 
År 1992 deltog jag i en konferens om den sociala ekonomin, i Lissabon. Med social ekonomi menas kooperativa företag, 
ömsesidiga försäkringskassor, stiftelser och föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet. Med sina ungefär 80 
miljoner medlemmar inom EU utgör de kooperativa företagen den sociala ekonomins viktigaste del (Olsson, 1994, s 26-
28). Ett av diskussionsämnena, vid konferensen i Lissabon, var EU: s förslag till kooperativ stadga dvs. en särskild 
lagstiftning för europeiska kooperativa företagsformer. Det befarades att denna stadga skulle ersätta de nationella 
lagstiftningarna om kooperation och påverka de kooperativa organisationernas särdrag i medlemsländerna. Krav 

                                                                                                                                                         



framfördes av nationella kooperativa ledare, i syfte att påverka stadgans utformning. Frågan som ställdes var om 
internationell kooperativ samordning av organisationsaktiviteter kunde utgöra en möjlig väg för effektivt kooperativt 
agerande.   
 
I november/december 1998, i en EU konferens om Entrepreneurship and Cooperatives in Europe 2000, diskuterades EU-
stadgan som ett instrument som kan bidra till den europeiska kooperationens utveckling och som en plattform för dialog 
bland kooperativen i medlemsländerna (CIRIEC, 1999). Det betonades av generaldirektören för DG XXIII (Crauser, 
1998) att en lagstiftning inte skall ses som en harmonisering till varje pris utan som ett politiskt instrument som 
favoriserar kooperativt entreprenörskap och hjälper den kooperativa sektorns utveckling. 
   
Det är ur detta sammanhang som mitt intresse har vuxit fram att utveckla referensramar som möjliggör en analys av 
kooperativa problem i en omvärld i förändring. Det är föreliggande arbetets strävan att bidra till ökad insikt i och 
förståelse för de problem och villkor som är förenade med kooperationens utveckling i samband med länders 
medlemskap i EU. Det är t.ex. av intresse att studera hur de kooperativa företagen kan dra fördelar av EU-marknaden 
och behålla sina särdrag.  
 
I dagens öppna värld med globalisering, går marknadsstrukturerna mot ett fåtal stora företag som producerar, 
förädlar och marknadsför produkter och tjänster. Handeln är i stor utsträckning i händerna på multinationella 
företag. I detta hänseende är samarbete mellan kooperativa företag i olika länder motiverat för att kunna utveckla 
alternativa företag, för att säkerställa konkurrensen inom t.ex. lantbrukssektorn och i den interna Europeiska 
marknaden. En central fråga relaterad till detta ändamål är följande: kan de kooperativa företagen påverka marknaden 
för att möta medlemmarnas behov, kräva av lagstiftarna att försvara deras intressen gentemot storskaliga företag, 
utveckla ett internationellt samarbete och samtidigt förbli kooperativa i sin karaktär? 
 
Denna studie behandlar samarbetet mellan kooperativ i olika medlemsländer i Europeiska Unionen (EU). Frågor om 
samarbete mellan kooperativ i olika EU-länder blev aktuella under 1980-talet och 1990-talet när diskussionen om att 
anta en stadga för en Europeisk kooperativ förening tog fart. Samarbete mellan kooperativ och dess konsekvenser 
diskuteras inom kooperativen och bland forskarna och ogynnsam lagstiftning uppfattas ofta som ett hinder för 
kooperativ utveckling. Fast Europeiska Unionen har försökt, så saknas det fortfarande en stadga som gäller idag. Det 
finns en stadga för europabolag (L 294, 2001) som underlättar en omorganisering av företag med syfte, i stort, att 
underlätta genomförandet av den interna marknaden och förbättra den sociala och ekonomiska situationen i hela 
gemenskapen. Det finns dock kooperativa organisationer inom t.ex. lantbrukskooperationen som samarbetar sedan 
år 2000 i ett multinationellt företag, ARLA FOODS (Arla, 1999), och lagstiftning kan underlätta detta och andra nya 
initiativ genom att tillåta etablering av multinationella kooperativ mellan medlemsländerna. 
 
Syfte och metod 
 
I detta arbete analyseras kooperativa problem i en omvärld i förändring. Studien syftar till att bidra till ökad insikt 
och förståelse för de problem, villkor och effekter som är förenade med kooperationens utveckling i samband med 
införandet av en lagstiftning på EU nivå.  
Undersökningen behandlar Stadgan för en europeisk kooperativ förening (SCE) som praktikfall och den process 
under vilken stadgan har blivit utformad och fastställd (se Kooperativa Institutet, 1990). Jag analyserar och förklarar 
de motiv som aktörer involverade i processen har haft, identifierar argumenten för multinationellt samarbete bakom 
en lagstiftning på Europa Unionens nivå och studerar dess effekter. Med detta som utgångspunkt följande aspekter 
diskuteras: beskrivning och analys av stadgan och dess effekter för kooperationens utveckling och dess karaktär. 
Vilka problem och möjligheter uppstår vid en harmonisering av kooperativ lagstiftning inom Europa Unionen? 
 
För att samla data har primära källor såsom personliga diskussioner och intervjuer med kooperativa ledare och 
tjänstemän samt statstjänstemän och sekundära källor såsom officiella EU dokument, böcker, tidskrifter, årsböcker 
använts. Fallstudie är (Yin, 1989, s 13) en strategi att föredra när det ställs frågor om hur och varför, när forskaren 
har liten kontroll över händelser och när fokus riktas på samtida verkliga händelser. Studiens syfte kan vara 
förklarande, beskrivande eller utforskande. EU: s stadga för europeiska kooperativa föreningar har valts som 
praktikfall och utgör en samtida händelse. Orsaken till att detta område har valts är i stort att den kooperativa 
stadgan avspeglar vilken ställning och signifikans kooperationen har i ett EU perspektiv. Lagar är centrala i 
kooperationens förhållande till staten och övernationella organ.  
  

                                                                                                                                                         



Arbetet påbörjades med en litteraturstudie där förslaget till EU stadgan studerades först. Efter denna inledningsfas 
genomfördes ett fältarbete med en kombination av diskussioner och intervjuer. Intervjuer och diskussioner har genomförts med 
kooperatörer, och tjänstemän, i Sverige, i Bryssel och andra EU-länder och ytterligare insamling skedde av nödvändigt material, som 
belyser de kooperativa företagens utveckling och deras harmonisering i EU. Data har insamlas från Europa Unionen och andra 
myndigheter, diskussioner har förts med  Bengt Borgström som deltagit i arbetet som statstjänsteman under olika förhandlingar med EU, 
med Jan Olsson tjänsteman inom konsument kooperationen, och med Laurent Lourdais, director for Cooperative Affairs, 
COPA/COGEGA, Bryssel och tre intervjuer har gjorts en med Olov Hakelius, förtroendevald inom lantbrukskooperationen, en med 
professor Hans Münkner, Tyskland och en  med Anton Reinl, Legal Adviser, COPA/COGEGA, Bryssel. 

 
Informationen jag samlade har reducerats i olika kategorier såsom förklaring, uppfattning och framtida utsikter. Nästa steg 

var att jämföra informationen inom varje kategori och hitta likheter och skillnader liksom speciella mönster. Olika koncept analyserades 
sedan med hänvisning till deras ömsesidiga relation. Avslutningsvis, jämförs resultatet med tidigare teori och ett övergripande 
förklaringsmönster utvecklas.  

 
Sammanfattningsvis, avsikten med föreliggande studie är att redogöra för de motiv, händelser, handlingar eller åtaganden, som 

kan ha haft betydelse för EU stadgans utformning och utveckling och dess påverkan på kooperationens särart. Stadgans effekter på de 
kooperativa företagens utvecklingsmöjligheter analyseras.  
 

Kooperationen och Lagen 
 
På flera håll - bl. a. i Sverige - har observationer gjorts som påvisat att kooperationens samspel med staten har bidragit till 
administrativa och medlemsdemokratiska problem. Den enskilde medlemmens inflytande i beslutsprocessen har blivit 
mindre medan administrationen har ökat. Organisationer med rikspolitiskt deltagande har tvingats etablera 
centralorganisationer med stora kansliresurser (SOU 1990:44, s 192). 
 
Enligt Nilsson (1986, s 193-198) finns det en tendens till degenerering i de nordiska ländernas kooperativa 
företagsamhet. Ett antal indikatorer visar att kooperationens sociala- och ideologiska särprägel har bleknat och att 
dagens kooperativa företag har antagit betydande kapitalstyrda, individualitetsanknutna drag samt offentligstyrda, 
kollektivitetsanknutna egenskaper. Detta förklarar han hänger samman med att företagen arbetar i en omgivning som 
i stort är kapitalstyrd och individualiserad med offentligstyrda element. Kooperatörerna i Sverige har gjort gällande, 
under ett antal år, att den kooperativa företagsformen är missgynnad i förhållande till t.ex. aktiebolagsformen. Den 
svenska riksdagen i december 1994 beslutade om en utredning om den kooperativa företagsformens ställning. 
Utredningen har resulterat i ett betänkande: SOU 1996: 31 och en regeringsproposition: 1996/97:163 där en del 
förändringar till lagen föreslogs som framhäver ekonomins betydelse.  
   
Enligt Røkholt (1991, s 64) är det i praktiken omöjligt för en organisation att tillfredsställa alla aktörer i dess 
handlingsmiljö. Dessa ställer krav som dels är i konflikt dels konkurrerar om knappa resurser. Organisationen måste 
prioritera mellan aktörernas krav och därefter välja strategi. Anpassningen kan bli dramatisk om legitimitetsgrunden 
förändras.   
 
Det har hävdats att negativa funktioner i den svenska livsmedelssektorn hänger samman med jordbrukskooperationens 
monopol eller nära nog monopolställning inom flera livsmedelsbranscher och en stark ställning i offentliga organ, som reglerar 
jordbruks-och livsmedelssektorn (Rothstein, 1991, s 98). EU-perspektivet och den ökande internationella konkurrensen 
samt en önskan om samordning med internationella avtal inom livsmedelsområdet har lett till diskussioner om att 
avlägsna all särbehandling och stärka konkurrensen (Prop. 1989/90:146, s 126-132). Att motverka 
konkurrensbegränsningar inom såväl förädlings- som handelsled anses innebära en ökning av samhällets möjligheter att 
påverka marknadens funktionssätt och en medverkan till att förstärka konsumenters och enskilda producenters ställning.  
 
Sedan första januari 1995 är förflyttning av människor och varor samt etablering av företag inom EU helt fri. Den 
ekonomiska, sociala och politiska miljön, inom vilken kooperationen tidigare utvecklades, har förändrats och 
konkurrensen på marknaden har ökat. Nya lagar styr företagens utveckling. EU: s konkurrenslag förbjuder bland annat 
företagsaktiviteter som begränsar konkurrensen. Aktiviteter som enskilda medlemsstater tillämpar som skulle garantera 
enskilda företag en dominerade position ogillas (Ehlerman, 1992).  
 
Den öppna EU marknaden och hårdare konkurrens från andra EU-länder anses utgöra problem, men också en 
möjlighet, som kooperationen står inför. Det befaras att stora kooperativa och multinationella företag kan etablera sig 
t.ex. i Sverige. De utländska företagen kan på grund av storleksfördelar, finansiella lättnader och omfattande kontakter 
med andra affärskedjor, sannolikt konkurrera ut de kooperativa företagen (Fregidou-Malama, 1993, s 253).  
 
Min studie om lantbrukskooperationen och staten i Sverige visar att lagstiftningen om ekonomiska föreningar är ett 
resultat av kooperationens samspel med staten. Den reglerar deras relationer och hur relationerna mellan medlemmarna 
skall byggas upp. Lagstiftningen påverkas av kooperationens praktiska verksamhet och tolkningen av de internationella 

                                                                                                                                                         



kooperativa principerna. Hänsyn tas också till indirekta effekter som de olika förslagen kan medföra för myndigheter, 
enskilda individer och andra aktörer på marknaden. Genom den politiska processen förankras den problembild och de 
behov som kooperationen står inför. Det som slutligen påverkar kooperationens utveckling är aktörernas uppfattning om 
hur organisationen kan fortleva i de specifika omvärldsförhållandena. När omvärldsförhållandena förändras, som nu med 
EU- medlemskapet, förändras även det kooperativa perspektivet.  
 
Kooperationens handlingsmiljö och inställningen till kooperationen i det omgivande samhället påverkas genom att 
lagstiftningen garanterar inflytande för olika grupper. När olika kooperativa värden betonas, påverkas även 
kooperationens agerande på marknaden och dess strukturutveckling. Aktörer som känner till kooperationens praktiska 
verksamhet och är kapabla att beskriva den, får gehör för sina synpunkter och framställanden. De aktörer som däremot 
besitter kunskap om de kooperativa sociala och etiska värdena, och har visioner om den framtida demokratiska processen 
inom kooperationen uttalar och känner en motsvarande vanmakt. Sådan kunskap är nämligen främmande, oprövad och 
därmed ointressant för verkligheten och lagstiftarna. (Fregidou-Malama, 1994, s 152-154)   
 
Praktikfallet om den svenska lagstiftningsprocessen som jag studerade, visar att de förändringar som blev möjliga i 
lagstiftningen var de som fanns inom de områden som prioriterades i det övriga samhället. Staten betonade nu vikten av 
att kooperativa företag konkurrerar under samma villkor som andra företag på marknaden. Kooperativa värden som 
poängterade ekonomisk effektivitet, frihet och individuell demokrati fick genomslagskraft i lagstiftningen. En konflikt 
uppstod mellan två kooperativa synsätt och intressen: 1) som syftade på medlemmens egennytta i form av ekonomi och 
2) ett som framhöll medlemmens nytta i form av sociala värden. De aktörer som framhävde ekonomiska värden för att 
nå målet om en stark position på marknaden, kunde få gehör för egna argument i politiken. Vissa förändringar, som 
berörde kooperationens sociala karaktär och särprägel, förhindrades. De förändringar som möjliggjordes, tillämpades 
redan i praktiken. Indirekta effekter, som de föreslagna förändringarna skulle få på myndigheter och enskilda personer, 
beaktades. (Fregidou-Malama, 2000) 
 
Genom att det kooperativa företaget och dess ekonomi står i förgrunden för lagstiftningen - inte de sociala värdena - kan 
kooperationens attraktionsvärde hos kooperatörerna förmodas minska. Kooperationens förhandlingsstyrka som 
intresseorganisation kan också minska. Enligt min mening, kan aktörerna uppfatta det som svårare att koppla den 
kooperativa företagsformen till kooperationens särart, om affärsverksamheten drivs enligt liknande principer som andra 
företagsformer. Följden kan bli en styrning bort från denna företagsform.  
 
Från år 2006 skall de kooperativa företagen legitimera sig och anpassa sig till förhållanden även inom EU. Farhågor har 
förts fram med att makten kan förskjutas från de nationella kooperativa företagen och kooperatörerna till en autonom 
byråkrati vid en internationalisering av marknaden och politiken. Övernationell EU kooperativ lagstiftning ses både som 
en utvecklingsmöjlighet för verksamhetsformen och ett problem. EU: s medlemsländer har olika sätt att tänka inte bara 
på politiska, ekonomiska och sociala problem utan även på den kooperativa verksamhetsformen (Olsson, 1994, s 26-28). 
Medlemsstaterna har olika roller och ländernas ekonomiska situation är olika. EU: s beslut sätter gränser och ramar för 
medlemsstaternas egna beslut och deras uppgifter.  
 
Europakommissionen har godkänt den kooperativa verksamhetsformen genom Directorate General XXIII (DG XXIII) 
om social ekonomi. Kooperativa företag anses kunna bli en källa för att utveckla nya och mer stabila arbetstillfällen 
speciellt på lokalnivå. EU: s förslag till kooperativ stadga söker täcka de kooperativa formerna i medlemsländerna. 
Processen att fastställa den kooperativa stadgan har blivit lång och inget förslag presenterades i många decennier 
(Monzon Campos & Spear & Thomas & Zevi, 1996, s 11). EU-stadgan fokuserar på de nationella kooperativa 
organisationernas samarbete mellan medlemsländerna. EU lägger stor vikt vid och vill underlätta de kooperativa 
företagens kontakter med varandra och med andra aktörer inom social ekonomi eller statliga myndigheter.  Åtgärder har 
föreslagits som möjliggör för de kooperativa organisationerna att arbeta tillsammans som en enhetlig kooperativ rörelse. 
Det anses nämligen att samarbete mellan kooperativa företag kommer att bli viktigare i framtiden. Kooperativa 
organisationer ges därmed en möjlighet att föregå med gott exempel i den framtida europeiska integrationen och utgöra 
en referenspunkt som möjliggör en top-down och bottom-up informationsutveckling. Att vara medlem i ett utländskt 
kooperativ anses ändå utgöra en fråga för diskussion och uppfattas som mer problematiskt än att vara aktieägare i ett 
utländskt företag (Galle, 1997, s 30).  
 
Ett viktigt mål med stadgan anses vara att möjliggöra en utveckling av medborgarnas Europa, och ett annat att utveckla 
viktiga regler som ofta används av kooperativ liksom att kombinera en europeisk tolkning av kooperativa principer med 
nationella tolkningar.  Det betonas att EU vill inte gå så långt med att söka harmonisera nationella kooperativa 
lagstiftningar. 
 
Vid summering av diskussionen kan vi konstatera att EU medlemskapets och den kooperativa stadgans effekter är en 
angelägen studie. Med hjälp av lagar och förordningar sätter EU de allmänna ramarna inom vilka kooperativen kan 
arbeta. Den kan påverka den nationella lagstiftningen om kooperativa företag och kooperationens konkurrensfördelar 
gentemot andra företagsformer. Den kan tilldela olika intressenter inflytande och därmed påverka den kooperativa 
företagsformens sätt att arbeta och dess självständighet.  

                                                                                                                                                         



 
 

En kooperativ lag på Europeiska Unionens nivå 
 
Den ekonomiska integrationen i Europa handlar inte bara om en Europeisk gemensam valuta och monetär union 
utan också om att harmonisera t.ex. lagar, praxis och institutionella strukturer. Stadgan för en Europeisk kooperativ 
förening har som mål att befrämja relationerna och kontakterna mellan olika kooperativa organisationer i Europa 
och att förbättra den kooperativa miljön och attityderna till kooperation. Det introduceras olika regler som skapar 
möjligheter för kooperativa organisationer att arbeta tillsammans i ett gemensamt företag. Hur kan ett sådant 
samarbete utvecklas och varför ska kooperativa organisationer samarbeta i Europa över nationsgränser? Vilka 
aktiviteter kan samordnas, vilka sektorer och  nationer skall samarbeta? 
 
Medlemsländerna i Europeiska Unionen har olika politiska och ekonomiska ändamål, och olika sätt att befatta sig 
med kooperation. Vad de kanske har gemensamt är att vanliga medborgare inte lär sig i skolan eller på universitetet 
vad kooperationen är (Fregidou-Malama, 1998). Beslut, program eller lagar i Europeiska Unionen utgör 
referensramar för beslut i medlemsländerna och de åtgärder de arbetar med. 
 
Europeiska Unionen har genom DG XXIII: s arbete engagerat sig i utveckling av en lag och ett referensprogram 
(1999-2000) för att främja social ekonomi. Programmet har som mål att stödja skapandet av transnationella 
kooperativ och partnerskap mellan aktörerna i Social Ekonomi, och privata och offentliga aktörer (Crauser, 1998, s 
6). Det tillhör EU: s första pelarens politikområde, som utvecklades av Fördraget om Europeiska Unionen, och 
ingångsattes med ett förslag från kommissionen (Office for official publications of the European Union 1999, s 9-
12). Samarbete mellan kooperativa organisationer är nödvändigt för att handskas med den nya dynamiska miljön som 
omger kooperationen och undvika degenerering av eller omvandling av kooperativ till privata företag. 
 
EU: s förslag till en stadga för europeiska kooperativ berör kooperativ i alla de olika medlemsstaterna. Processen att 
definiera stadgan har varit lång, sedan slutet på 60-talet. Olika versioner har presenterats och det senaste dokumentet, 
som presenterades för kommissionen 1993, har bearbetats länge (Zevi, 1999, s 114-116). Dokumentet har utmynnat i 
en förordning och den slutliga versionen har nu presenterats (Rådets förordning (EG) nr 1435/2003). 
 
Den föreslagna stadgan fokuserar på samarbete mellan nationella kooperativ och även samarbete mellan individer i 
de olika länderna. EU poängterar och försöker främja kontakter mellan kooperativa verksamheter och andra 
verksamheter inom social ekonomi samt offentliga företag och institutioner. Antagandet av en europeisk kooperativ 
stadga kan utveckla gynnsamma förhållanden för ett effektivt samarbete mellan EU: s medlemsstater. Lagstiftningen 
anses viktig för att främja kooperativ tillväxt och utveckling. Att vara medlem i en övernationell kooperation kan 
dock vara mer komplicerat än att vara aktieägare i ett utländskt aktiebolag. Internationella aktiebolag är redan 
etablerade i hela världen (Galle, 1997, s30) och nu som europabolag och ett direktiv om de anställdas inflytande som 
trädde i kraft den 8/10 2004. Att utveckla då detta ramförslag är viktigt både för att utveckla kooperativ och i 
förlängningen den Europeiska Unionens ekonomi. 
 
Från och med initieringsperioden, har målet med att utveckla en lag varit att möjliggöra för kooperativa föreningar 
att engagera sig i transnationell kooperation. Vi kan identifiera följande huvudmål för stadgan enligt förslaget (COM 
91, 273 final, s 61-132): 
1) Att möjliggöra en utveckling av övernationella kooperativ mellan nationella kooperativ. 
2)Att hjälpa till att utveckla ett medborgarnas Europa genom att tillåta fysiska personer i olika medlemsstater att 
etablera en kooperativ förening. 
3) Att i lagen definiera och fastställa kooperativa regler som är mest förekommande, utan ambition att harmonisera 
nationell lagstiftning. Målet är att kombinera en Europeisk tolkning av kooperativa principer med den tolkning som 
nationella kooperativa lagar eller andra nationella föreskrifter ger. 
 
Ett viktigt supplement till den kooperativa stadgan är ett Council directive (COM 93, 252 final och COD 389, s77-
84) som berör de anställdas inflytande. Målet har varit att möjliggöra för de anställda att bidra till utvecklandet av 
strategier för kooperativ utveckling och att delta i kooperationens ledning. Enligt det slutgiltiga direktivet skall de 
anställda ges rätt att informeras och konsulteras (Rådets Direktiv 2003/72/EG). 
 
Alla dessa mål är en del i EU: s ramverk för att möjliggöra ekonomisk och social integration av unionen och främja 
medlemmarnas mål och det allmännas intresse (Monnier & Thiry, 1997, s 320-325). Med detta som utgångspunkt är 
det viktigt att komma överens om vilken sorts kooperativ modell som behövs eller med andra ord att enas om en 
definition av den kooperativa identiteten. 
 

                                                                                                                                                         



Stadgan för en europeisk kooperativ förening 
 
Med hänvisning till officiella EU-dokument som jag refererar till i mitt arbete och speciellt The Proposal for a 
Council Regulation (EEC) om en stadga för en europeisk kooperativ förening (COM 91, 273 final, s 85-142), the 
amended proposals for a Council regulation (EEC) om stadgan för en europeisk kooperativ förening (COM 93, 252 
final, s 37-76) och the amended Council directive om arbetstagarnas deltagande (COM 93, 252 final, COD 389, s 77-
84) samt Rådets förordning om stadga för Europa kooperativ förening (EG) nr 1435/2003 och Rådets direktiv 
2003/72/EG med avseende på arbetsdagarnas inflytande kan följande viktiga bestämmelser urskiljas: 
 

- En Europeisk kooperativ förening (SCE) kan bildas av minst fem fysiska personer bosatta i minst två 
medlemsstater och eller minst fem fysiska personer och bolag eller  andra offentligträttsliga eller 
privaträttsliga enheter i minst två olika medlemsstater. Minst två av dem måste ha sitt registreringskontor 
och den centrala administrationen i en medlemsstat. Medlemmar som är juridiska personer skall bedömas 
som användare och representera sina egna medlemmar.  

 
- En Europeisk kooperativ förening skall ha som mål att tillfredsställa medlemmarnas behov och utveckla 

och främja deras ekonomiska eller sociala aktiviteter eller båda delar. 
 
- En europeiskt kooperativ förening får status som juridisk person i den medlemsstat som dess säte finns vid 

registreringens tillfälle. 
 

- Kooperativets finansiella kapital skall vara minst 30 000 euro och skall vara uttryckt i den nationella valutan 
där föreningens säte är. Kapitalet skall delas i andelar som innehas av fysiska personer. Dessa får inte, om 
deras medlemskap upphör, lösa in sina andelar så länge inlösen av andelar som tillhör medlemmar vilkas 
medlemskap upphör skulle medföra att det intecknande kapitalet underskrider 30 000 euro.   

 
- En medlem- en röst, system skall tillämpas oberoende av antal andelar som medlemmen innehar, men stadgan 

kan tillåta mer än en röst per medlem om ett sådant system tillåts enligt lagstiftningen i den medlemsstat där 
föreningen har sitt säte. Detta kan t.ex. bero på medlemmarnas deltagande i kooperativa aktiviteter på annat 
sätt än kapitalinsats. Det finns dock en begränsning när det gäller antalet röster till högst fem röster per 
medlem och inte mer än 10 procent av det totala antalet röster. Föreningen kan ha stödmedlemmar som 
investerare men dessa får inte tillsamman ha mer än 25 procent av rösterna. 

 
- Den kooperativa parlamentariska förvaltningen innefattar en föreningsstämma och organiseras enligt två 

system: Det dualistiska systemet* som innebär att både ett  ledningsorgan/styrelse finns och ett 
tillsynsorgan och det monistiska systemet där det endast finns ett förvaltningsorgan, d.v.s. en styrelse. 
Förvaltningsorganet väljs och avsätts av medlemmarna på årsmötet och det väljer och övervakar styrelsens 
verkställighet och entledigar ledamöterna. Tillsynsorganet väljer styrelsemedlemmar som i sin tur ansvarar 
för kooperativets styrning och företräder föreningen. Förvaltningsorganet i det monistiska systemet väljs 
och avsätts av årsstämman, den skall leda/styra kooperativet och representera det gentemot tredje part.  

 
- Europakooperativet skall styras av: 

1) Europaunionens bestämmelser i förordningen och föreningens stadgar i enlighet med dessa. 
2) Den nationella lagen och föreningens stadgar. Dessa stadgar skall ta hänsyn till medlemsstatliga 

bestämmelser som finns i lagen där kooperationens säte ligger. 
3) Europeiska unionens bestämmelser och nationella lagar i konformitet. I fall det saknas lagstiftning i 

unionen inom den verksamhet föreningen bedriver skall kooperativ styras av de nationella lagar där 
föreningen har sitt säte t.ex. skattelagar, lagar om de anställdas inflytande och om anställning, 
konkurrenslagar, regler om betalningsinställelse, avveckling, insolvens och likvidation. 

 
- Inget kooperativ kan registreras innan en modell av de anställdas deltagande eller ett informations- och 

konsultationssystem väljs. Kooperativ måste inordna sig i de krav som rådets direktiv 2003/72/EG med 
avseende på de anställdas inflytande ställer. 

 
- Vid likvidation skall ekonomiska nettotillgångar fördelas antingen enligt principen om oegennyttig 

fördelning eller i enlighet med alternativa bestämmelser i SCE-föreningens stadgar (fördelning kan till och 
med förbjudas i stadgarna) enligt lagstiftningen i den medlemsstat där föreningen har sitt säte. Som 
nettotillgångar räknas ekonomiska tillgångar efter avdrag av alla belopp till fordringsägare och 
medlemmarnas kapitalinsats.  

 
Sammanfattningsvis skall den föreslagna lagstiftningen: 

                                                                                                                                                         



1) Underlätta för kooperativa organisationer som vill engagera sig i internationellt företagande med 
bestämmelser som tar speciell hänsyn till specifika kooperativa mål. 

2) Ordna med arbetstagarnas deltagande så att de kan spela en viktig roll i organisationens utveckling. 
 
 
* För mer information om det dualistiska och monistiska systemet se: Münkner, H, 1998. 
 

Stadgan och de intervjuades synpunkter 
  
De intervjuade har berört och betonat tre aspekter där jag kunde hitta likheter och skillnader i deras reflektioner som 
jag anser intressanta att redovisa: Motiv för den långvariga processen med att fatta beslut om en förordning, motiv 
för behovet av en stadga samt fördelar och nackdelar som lagstiftningen skapar.   Nedan redovisas aktörernas 
synpunkter.  
 
Motiv för den långvariga processen 
 
Enligt Olsson, Münkner och Borgström har olika medlemsstater olika system för arbetarnas representation, t.ex. 
England och Tyskland och detta har komplicerat diskussionen och blockerat situationen. Även om det inte har 
uttalats öppet är de säkra på att radikala och moderata representationssystem har varit den avgörande orsaken till 
dröjsmålet. Alla intervjupersoner har varit eniga om att det är frågan om arbetarnas deltagande i beslutsfattandet som 
har varit problemet. Arbetarnas deltagande är ett direktiv från Rådet som är bindande för medlemsstaterna och det 
har funnits olika åsikter om hur arbetarna skall representeras. Enligt Lourdais, pågår diskussionen om arbetstagarnas 
representation fortfarande och en tolkning om vad det egentligen betyder efterfrågas. En annan anledning har varit 
att det saknades en förordning om europabolag. 
 
Motiv för behov av en stadga 
 
Det finns behov av att komplettera etableringen av den interna EU-marknaden, menar de intervjuade. För att 
förverkliga detta har det behövts en gemensam förståelse på andra nivåer och ett samarbete mellan olika regeringar i 
medlemsstaterna är nödvändigt. Lagar och skattenivåer bör harmoniseras. Det blir lättare för kooperativ att aktiveras 
och använda den interna marknaden om lagar och föreskrifter är lämpliga för organisationsformen och går att 
tillämpa. 
  
Den kooperativa stadgan är en viktig fråga och av betydelse för den kooperativa sektorn. Detta ansågs vara ett objekt 
som borde föras över från den ekonomiska och sociala kommittén till Europarådsnivån. Under år 1999 sattes en ny 
diskussion igång om den sociala ekonomin och kommissionen utarbetade en skrivelse om kooperation. 
 
Det måste tas hänsyn till marknadssituationen enligt respondenterna. Vi har en enorm konkurrens nu även för lokala 
företag. Det finns stora livsmedelskedjor som är verksamma i flera EU-länder t.ex. Nestlé, som är starka och stora 
affärsföretag och I Frankrike finns det i privata mejerier. Vi har en koncentration av marknadsmakt och nya 
lösningar måste hittas i den nya ändrade marknadssituationen. Lösningar som kooperativa företag erbjöd tidigare, i 
den nationella marknaden, är otillräckliga idag. 
 
De intervjuade anser att kooperativ bör möta denna konkurrenssituation genom internationellt samarbete på ett nytt 
sätt. Kooperativen har två möjligheter 1) att delta eller 2) att upplösas. Genom att delta kan de utveckla företag i 
olika sektorer, köpa billigare förnödenheter,  komma närmare marknaden och lära sig konkurrenternas kultur i andra 
länder och deras attityder och beteende. 
 
För att överleva och utveckla sektorn behöver kooperativen förändra sina organisationer med lagens hjälp. Enligt 
Münkner, har stora kooperativ frångått det kooperativa mönstret och saknar kooperativ profil. Det är därför 
nödvändigt att komma överens om en kooperativ modell som skulle gälla de nya mindre kooperativen som kan 
utvecklas. 
 
Fördelar med en stadga 
 
Det finns olika fördelar för olika kooperativ. Allmänt, om inte marknadsgränserna är begränsade och små, är det 
lättare att göra vinst. Det här är en ny utmaning för detaljhandeln och livsmedelssektorn, för att kunna finnas kvar 
och anpassas till marknaden. Även mejeriindustrin måste finna billigare vägar för att bli kvar i konkurrensmarknaden 
och konkurrera med andra privata aktörer. Enligt Hakelius, kan även skogssektorn vinna på ett samarbete med andra 
kooperativ. 
 

                                                                                                                                                         



Lantbrukarnas industrier är stora och det behövs fusioner mellan de kooperativa industrierna för att kunna serva 
medlemmarna bättre. Enligt Reinl, kan stadgan bli ett underbart redskap för att underlätta fusioner mellan 
kooperativ. 
 
Enligt Lourdais, finns det redan kooperativ som samarbetar över nationsgränser t.ex. vin- kooperativ i Frankrike med 
Argentina och det finns behov av lagstiftning för att legalisera en sådan verksamhet och underlätta för kooperativen. 
Transnationella kooperativ är den nya diskussionen inom EU just nu. 
 
Hakelius anser, att nya kooperativ får möjlighet att kunna utvecklas med hjälp av stadgan. Nya kooperativ i 
nichesektorer kan också etableras. Kooperativen måste utveckla märkesprodukter. För att utveckla sådana produkter 
behövs pengar och det är svårt att skaffa riskkapital. Transnationella kooperativ kan underlätta finansieringen av 
sådana produkter och underlätta konkurrensen med multinationella företag. 
 
Den kooperativa stadgan behövs för att hjälpa den kooperativa sektorn att förbli kooperativ. Det behövs stimulans 
till kooperativen för att de skall förbli personsammanslutningar. Det behövs möjligheter att kunna förädla och 
bearbeta medlemmars produkter och öka mervärdet för intresserade ägare. 
 
Nackdelar med en stadga 
 
Stadgan skulle behöva utveckla regler som är olika för olika typer av kooperativ, eftersom de har olika behov, anser 
Münkner. Kulturskillnader mellan olika länder och olika typer av kooperativ liksom olika språk anses också kunna 
ställa till problem. 
 
Enligt Hakelius, kan transnationella kooperativ etableras bara mellan grannländer. De skandinaviska länderna har 
t.ex. nästan samma kultur och även kooperativ kultur och kan därför lättare integrera och gynna nya initiativ bland 
entreprenörer. Det finns dock stora skillnader både i språk, kultur och lagar t.ex. mellan de Skandinaviska länderna 
och Medelhavsländerna och därför bör homogeniteter och likheter i den kooperativa lagen eftersträvas för att främja 
en öppenhet i den kooperativa sektorns arbete. 
 
Det som behöver betonas och uppmärksammas är målet med medlemsdemokratin. Det kommer att utvecklas långt 
avstånd mellan medlemmarna och ledningen i de transnationella kooperativen. Nationella konsument- och 
lantbrukskooperativ har redan en kultur baserad på representativa valsystem och känner till dess effekter. För att 
undvika problem bör det utvecklas en kooperativ filosofi som går ut på att engagera medlemmarna. Ledningen måste 
ansvara för att utveckla visioner och idéer som gynnar kommunikationen med medlemmarna och stärker deras 
inflytande. Slutligen behöver ledningen och medlemmarna kompetens och speciell utbildning för att möta framtidens 
utmaningar och kunna styra och kontrollera kooperativen.  
 

Till vilken nytta? 
 
Det finns två huvudargument för stadgans nödvändighet, 

1) Den internationella konkurrensen på marknaden 
2) Den interna marknadens utveckling 

 
Kooperativen behöver stadgan för att främja transnationella aktiviteter mellan kooperativ. Stadgan kan uppfattas 
som en mekanism som kan hjälpa och tvinga kooperativ att effektivisera sig och svara mot marknadens behov. 
Kooperativ behöver ett legalt erkännande för att bli synliga och kunna verka effektivt i den konkurrenssituation som 
råder inom Europeiska Unionen. De måste med stadgans hjälp erkännas som juridiska personer. Detta är en fråga 
som livligt diskuteras. Nationella kooperativa lagar är olika i de olika EU-medlemsstaterna på grund av lagstiftarnas 
olika bakgrund och kultur. Frågan är om länderna tvingas ändra sina egna kooperativa lagar. Detta uppfattas som en 
intervention i ländernas suveränitet och tolkas som negativ. 
 
Stadgan kan anses vara ett viktigt steg för att nå ett erkännande av den kooperativa sektorn och dess natur på 
Europeisk nivå. Den specifika kooperativa identiteten behöver ett lagligt instrument. Detta instrument kan bidra till 
att utveckla transnationella företag och på så sätt främja den ekonomiska och sociala situationen i EU. De anställdas 
inflytande är viktigt för att utveckla demokratin i samhället och folkens Europa. 
 
Med hänsyn till medlemsstaternas olika politiska och sociala situation kan det förmodas att det blir svårt att uppnå en 
harmonisering när det gäller ett Europakooperativ. Ett flexibelt system som tar hänsyn till ländernas aktuella 
nationella kooperativa lagar och de lagar som behandlar anställdas inflytande är nödvändigt. I detta hänseende är det 
också viktigt att betona skillnaderna mellan kooperativ som medlems- och användarorienterade och andra privata 
eller statliga företag som kan vara vinstorienterade. 
 

                                                                                                                                                         



En annan intressant fråga är hur man skall ta hänsyn till olika nationella kooperativa lagar eller avsaknaden av sådana 
t.ex. i Danmark, och hur man skall harmonisera vissa bestämmelser samt utveckla ett passande/lämpligt instrument. 
Dessa skillnader kan utveckla svårigheter i tillämpningen och tolkningen av t.ex. olika termer som används i lagen. 
Detta anser jag vara viktigt för att om stadgan inte kan arbeta på samma sätt i de olika medlemsstaterna, kan det 
diskriminera etablering av nya verksamheter i vissa länder och favorisera andra, t.ex. länder med låga företagsskatter 
och då tillåta social dumpning (European Parliament Office in Sweden 2000). 
 
De data som jag har fått fram indikerar att nya kooperativ kan utvecklas. Intervjupersonerna refererade till etablering 
av företag inom livsmedelssektorn och skogssektorn i grannländer. Dessa sektorer är stora och behöver större 
marknader för att kunna operera och verka. De behöver också utveckla märkesvaror och nya produkter för att 
konkurrera med multinationella företag. Lantbrukskooperativa företag möter en situation då t.ex. antalet bönder 
minskar. Det finns risk att bönderna inte kan finansiera företagen och att de köps upp av multinationella företag. 
Resultatet kan bli marknadskoncentration som skulle vara till nackdel även för konsumenterna. 
 
När det gäller samarbete mellan små kooperativ och samarbete mellan olika personer för att utveckla nya kooperativ 
kan det argumenteras för att stadgan kan befrämja sådana kontakter och samarbete. Små kooperativ kunde använda 
sig av möjligheten att etablera nya företag. Kooperativa nätverk kan vara viktiga för att sprida kunskap om vilken 
marknadssituation som råder i en viss marknad och underlätta kunskapsutveckling. Med hänsyn till detta kan de  
30 000 euro som behövs för att etablera ett kooperativ, enligt min uppfattning, bli ett hinder när det gäller att 
utveckla samarbete mellan små kooperativ i nya områden och mellan fysiska personer i olika länder. 
 
Bestämmelserna i lagen kan utveckla problem och påverka uppfattningen om den kooperativa identiteten eftersom 
olika länder har olika regler för röstsystem. Det finns länder som specificerar principen om en medlem- en röst, t.ex. 
Sverige, medan andra länder tillåter ett röstsystem som baseras på antal andelar i företaget eller på leveransvolym 
tillförd företaget. Det finns också olika regler för organisationers öppenhet liksom finansierings- och 
beskattningssystem. I Sverige bör kooperativ praktisera principen om en medlem en röst samt tillåta den som vill bli 
medlem att göra det, för att företagen skall ha rätt att använda sig av skatteregler som är speciellt tillämpbara för 
kooperativ. 
 
Att använda ett representativt demokratiskt valsystem kan accepteras och harmoniserar dessutom med 
Internationella Kooperativa Alliansens (IKA) principer och systemet som nationella kooperativ använder sig av t.ex. i 
Sverige. I transnationella kooperativ med olika kulturer och språk, frågan är om medlemmarna skall kunna delta i 
beslutsprocessen, hur de skall informeras och kommunicera med varandra och styrelseledamöterna när det gäller 
deras egna angelägenheter som investerare, nyttjare och beslutsfattare. En viktig aspekt som kan beröras är om 
medlemmarna verkligen skall kunna kontrollera sina egna företag och värna om deras autonomi och om 
transnationella kooperativ kan ge medlemmarna inflytande och motivera deras deltagande. Att praktisera principen 
om en medlem en röst har fördelen att motverka maktkoncentration hos företagets ledning, dvs. så att makten inte 
hamnar i händerna på få personer. Det kan också betraktas som ett incitament till medlemmarna som motiverar 
deras intresse för företagen. Medlemskontroll utgör en unik egenskap som karakteriserar den kooperativa identiteten 
och de kooperativa företagen skulle tas mer på allvar om dem tillämpade den, enligt min mening. Medlemmarna i ett 
kooperativ utgör en resurs som till den högsta grad kan bidra till kreativa och innovativa lösningar för de problem 
organisationerna står inför. Är medlemmarna motiverade och får påverka kan de vara villiga att bidra även med 
finansiella resurser till organisationernas utveckling, som jag uppfattar det.  
 
Att komplettera etableringen av den interna EU-marknaden syns vara en fråga som inte kan vara relevant och har 
ingenting direkt att göra med kooperativa mål att främja medlemmarnas behov. Jag anser ändå att även denna fråga 
kunde vara relevant för medlemmarna. Om kooperativa föreningar bidrar till en hållbar utveckling av den interna 
marknaden, som utgör deras gemensamma marknad, kan de bidra till att utveckla stabila omgivningsförhållanden. 
Genom att undvika osäkerhet kan kooperativ få större möjlighet att koncentrera intresset till att befrämja 
medlemmarnas gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov. Det som behöver betonas är att kooperativa 
företag utgör ett instrument i medlemmarnas händer för att främja medlemmarnas intressen och inte ett instrument 
för EU: s policy. Min uppfattning är, att den interna marknadens utveckling kan befrämja transnationella aktiviteter 
genom att kooperatörer kommer närmare varandra och en legal form kan gynna och hjälpa kooperativ utveckla en 
dialog mellan medlemmar i olika länder. 
 
Som jag förstår det, om stadgan kan utvecklas till ett instrument för kooperativ utveckling, skulle det behövas en 
harmonisering av andra lagar som också påverkar kooperationens verksamhet. Sådana lagar kan vara finansierings- 
och skattelagar, arbetslöshetsförsäkringar, arbetarnas löner och andra lagar som berör affärskontakter. 
 
I relation till diskussionen ovan, kan vi referera till kooperativa principer som tillämpas och är relevanta för att främja 
kooperationens sociala dimension, t.ex. principen om samarbete mellan kooperativ och principen om 
samhällshänsyn. Möjligheten att utveckla ett samarbete genom transnationella kooperativa strukturer kan, trots 
svårigheter, serva medlemmarna på ett effektivt sätt och stärka den kooperativa rörelsen. Samverkan och samarbete 

                                                                                                                                                         



är ett kooperativt kännetecken som kan bidra både till kunskapsutveckling genom erfarenhet av goda exempel och 
till samhällets hållbara utveckling. Enligt min uppfattning, är det positivt att förordningen använder och definierar En 
europeisk kooperativ förening och på så sätt lyfter fram och gör synlig den kooperativa sektorn och dess dualistiska 
karaktär som ekonomisk och social organisation. 
 
Jag anser att med en kooperativ stadga kan EU påverka och utveckla den kooperativa strukturen och kooperativens 
agerande på marknaden (jfr Fregidou-Malama 1994, s X-XIII och s155-156). Detta kan utveckla en effektiv 
organisationsstruktur som i sin tur kan påverka kooperationens ekonomiska och sociala utveckling. En kooperativ 
stadga kan verka som ett paradigm och tillhandahålla en modell för eller utgöra riktlinjer som gör det möjligt att 
utveckla ett instrument för kooperativ utveckling. Med dessa riktlinjer kan den kooperativa identiteten betonas och 
missförstånd gällande kooperationens karaktär i olika EU-medlemsstater undvikas. En fokusering på medlemmarnas 
intressen kan bli resultatet. 
 
Sammanfattningsvis, när det gäller EU-lagstiftningen samt lagstiftningen och praktiken inom kooperativ i olika 
länder verkar det som att problem kan skapas då vissa bestämmelser i stadgan är olika och ej identiska som t.ex. 
nedan redovisas beträffande Sverige. 

- Den svenska lagen om kooperativ bestämmer/kräver inte ett kapitalbelopp för att starta kooperativ. Detta 
betyder att 30 000 euro kan bli ett hinder i etablering av nya kooperativ. 

- Principen en medlem en röst är obligatorisk i de primära föreningarna. Transnationella kooperativ som har 
medlemmar i flera länder kan etablera sekundära kooperativa strukturer. Stadgan ger möjlighet att avvika 
från denna princip. Genom att medlemmarna finns spridda i flera länder kan avståndet mellan 
medlemmarna förorsaka informations- och kommunikationsproblem mellan olika medlemmar och mellan 
medlemmarna och ledningen. 

- Avsaknad av ett gemensamt beskattningssystem kan anses vara ett problem och till nackdel för t.ex. Sverige. 
Länder som t.ex. har lägre skattetryck kan locka kooperativ att etablera nya företag med säte i andra länder 
och på så sätt påverka både den kooperativa strukturen, arbetslösheten i landet och kunskapsutvecklingen. 

 
Det måste ändå betonas att transnationellt samarbete mellan kooperativ är en viktig framtidsfråga. Den nya stadgan 
kan underlätta för kooperativ att etablera nya företag, utbyta erfarenheter, bygga upp nätverk och spela en viktig roll i 
den interna marknadens utveckling. Hur kan ett sådant samarbete utvecklas och hur kan kooperativ attrahera det 
kapital som behövs för de nya företagen? I relation till denna frågeställning kan man lyfta fram intressanta frågor som 
vilka nackdelar/fördelar samarbetet har, vilken status medlemmarna kan få och hur de skall kunna kontrollera sina 
egna företag. 
 
Denna studie indikerar att EU kan påverka och befästa den kooperativa karaktären som kombinerar ekonomiska och 
sociala mål och på så sätt stärka autonom kooperativ utveckling. Förändringar i legala ramverk kan vara nödvändiga 
när kooperativa omgivningar förändras. Hänsyn behöver tas till det kooperativa ekonomiska perspektivet samt 
fokusera på de ekonomiska och sociala intressena. Om ekonomiska mål och kollektiva intressen betonas anser jag att 
medlemmarnas individuella autonomi borde överleva och deras långsiktiga behov och mål tillfredställas. 
 
För att summera, studien visar att aktörerna betonar kooperationens ekonomiska och sociala betydelse för 
medlemmarna och för samhället. Den kooperativa sektorn möter nya utmaningar och de behöver finna nya sätt och 
nya svar för att kunna agera på en internationell marknad. Så långt jag kan se, så betonar EU: s förordning om stadga 
för kooperativa föreningar frågor som diskuteras även i Sverige (jfr Fregidou-Malama, 1994). Sådana frågeställningar 
är t.ex. att tillåta flera röster för vissa medlemmar, hur riskkapital skall attraheras, hur organisationer ska styras och 
möjligheten för kooperativ att välja sina medlemmar.  
 

Slutsatser 
 
I denna studie har EU: s förslag till kooperativ stadga diskuterats. Efter många års diskussioner har nu Europarådet 
presenterat ett legalt ramverk som skulle tillåta etablering av transnationella kooperativa företag. Min slutsats är, att 
stadgan kan anses som ett lämpligt instrument för internationalisering av kooperativa verksamheter. Den har 
influerats av praxis inom den kooperativa sektorn i olika länder och av IKA: s principer och underlättar för 
kooperativen att anpassas till lokala, nationella och internationella förhållanden. 
 
I viktiga frågor som t.ex. beskattningsfrågor, som inte täcks av förslaget, gäller nationella lagar i medlemsstater. Detta 
kan anses vara till nackdel med hänsyn till differenser i ekonomiska och sociala förhållanden i medlemsstaterna och 
kan, enligt min mening, leda till social dumpning. Jag hävdar att det är speciellt viktigt att utveckla homogena kriterier 
om den kooperativa karaktären, definiera den kooperativa identiteten och på så sätt främja en dynamisk utveckling av 
kooperativa verksamheter över nationsgränser.  
 

                                                                                                                                                         



Jag håller med andra forskare om att en liberal kooperativ lagstiftning behövs. I stadgan kan jag se bestämmelser som 
är viktiga för en kooperativ lagstiftning. Jag anser att det är positivt och en fördel att låta kooperativ anpassas till 
lokala och nationella förhållanden och på så sätt befrämja en mångfald av kooperativ verksamhet och dess förnyelse. 
Det finns goda möjligheter för kooperationen att utnyttja förändringsperioden för att stärka sin ställning gentemot 
andra företagsformer, som jag uppfattar det.  
 
Avslutningsvis, vill jag argumentera för att stadgan kan påverka och vara nyttig för kooperativ utveckling genom att 
avlägsna barriärer för transnationellt samarbete. Skulle då kooperationen förbli en personassociation eller skulle den 
utvecklas till associationer mellan företag som inte skiljer sig från andra företagsformer? Detta är en intressant fråga 
för framtida forskning och belysning av problem i den kooperativa sektorn som en konsekvens av EU: s  lagstiftning 
och den gemensamma marknaden  är av stort intresse. Med ledning av slutsatserna i detta arbete skapas möjlighet att 
studera om det finns likheter och skillnader mellan EU stadgans konsekvenser på kooperationen i t.ex. Sverige, Danmark, 
Grekland, Holland och på så sätt utveckla forskningsresultaten. 
 
För att summera, medlemskap i ett kooperativ i ett annat land kan anses som mer problematiskt än medlemskap i en 
lokal eller nationell kooperation. Som jag uppfattar det, så kan stadgans effekter på kooperativ utveckling vara en 
intressant framtida studie. De frågor som kan bli relevanta att studera kan vara: Hur skall transnationella kooperativa 
företag ledas?  Hur skall företagen kontrolleras av medlemmarna och medlemsdemokratin utvecklas? Hur kan 
kooperativens finansiering underlättas? 
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Det viktigaste i livet är de människor som står oss nära. Det är en insikt som alltid borde vara självklar men som 
drabbar oss starkt när en sådan person plötsligt inte längre finns. Den 4 september 2004 dog Sven Åke Böök, 69 år, 
min vän och tidigare arbetskamrat, och en värdefull del av mitt och många andras liv blev till ända. Vi är många som 
har blivit mera ensamma än förut. Främst naturligtvis hans närmaste, som hustrun Maija, döttrarna Tove och 
Johanna med familjer och hans syskon. 
 
Sven Åke Böök är en av den svenska konsumentkooperationens internationellt mest kända personer – framförallt i 
forskarkretsar. Det är kanske ett överraskande påstående för många, även för de idag verksamma i den kooperativa 
sektorn. När jag talar om Sven Åke med gemensamma vänner och bekanta, är det få som insett vilken väletablerad 
intellektuell auktoritet inom den kooperativa sfären som gömde sig i denna anspråkslösa person. 
 
Sven Åke Böök ägnade merparten av sitt yrkesliv åt konsumentkooperationen. I likhet med de fåtaliga akademikerna 
i de dåtida folkrörelseföretagen gjorde han en klassresa. Under gymnasieåren och mellan studentexamen och de 
akademiska studierna arbetade han som brevbärare, inom SL på Upplysningscentralen och på Folksam på 
bilskadeavdelningen. Efter sin pol mag-examen med huvudinriktning på statskunskap och nationalekonomi var han 
några år assistent på Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet men blev värvad av Kooperativa 
Förbundet innan han avslutat sina licentiatstudier. Journalistik var ett av hans stora intressen och 1968-1973 var han 
redaktör vid idétidskriften Kooperatören och 1974-1975 informationsansvarig vid Statens Industriverk. År 1975 
beslöt de konsumentkooperativa företagens ledningar starta Kooperativa institutet för att sprida kunskap om 
kooperationen. Praktiskt taget ingen forskning alls fanns då om kooperation och därför innehöll den tidens 
läroböcker ingenting om den, trots rörelsens stora betydelse i samhällsekonomin. Böök blev institutets självklare 
förste chef. Under en period var han samtidigt chefredaktör för Kooperatören. Men institutet blev plattformen för 
hans livsverk.  
 
Under ett drygt decennium byggde man under Sven Åke Bööks ledning upp ett ”forskarsamhälle” som inte bara 
omfattade samtliga högskolor och universitet i Sverige utan också de lärosäten världen över där det fanns forskare 
som intresserade sig för kooperation. Som ordförande i Föreningen Kooperativa Studier, i Internationella 
Kooperativa Alliansens (IKA) forskningskommitté och i Forskningsrådsnämndens kommitté för 
kooperationsforskning och som ledamot av Kooperativa Rådet i Sverige och folkrörelseforskningskommittén och 
som expert i den statliga löntagarfondsutredningen blev Sven Åke Böök centralgestalten i den intensiva kooperativa 
forskningsverksamhet som utvecklades under de följande decennierna. Akademiska avhandlingar kom allt oftare och 
bristerna i skolornas läromedel kunde successivt avhjälpas.  
 
Beträffande Föreningen Kooperativa Studier, insåg Böök tidigt att institutets bas var för smal för att främja den 
kooperativa forskningen i Sverige. Det behövdes enligt honom ett brett forum för forskare, praktiker och 
intresserade, bl. a. för att man skulle kunna leva upp till de ambitioner som avspeglades i Kooperationsutredningen 
när det gällde en systematisk uppbyggnad och finansiering av kooperativ forskning. Han tog därför initiativet till att 
starta föreningen, vilket kom till stånd 1981. Genom hans målmedvetna ordförandeskap under föreningens första 12 
år och genom att han ställde institutets resurser till förfogande för föreningens verksamhet kunde hela den flora av 
aktiviteter utvecklas som gjorde föreningen till något av en modell för hur ett ”forskarsamhälle” kan byggas upp: 
Medlemsbladet Kooperativa Studier, årsböckerna, raden av skrifter, års- och specialkonferenserna, sommarskolorna 
för medlemmarna, studieresorna, den nordiska forskningsgemenskapen, de internationella symposierna, m. m. 
 
Framgångarna för Sven Åke Böök i det forskningsfrämjande arbetet ledde under senare delen av 80-talet till att han 
fick uppdraget att leda den internationella grupp av framstående kooperatörer och forskare som skulle revidera 
Alliansens deklaration av de kooperativa värderingarna och principerna. Arbetet resulterade i hans bok ”Co-operative 
Values in a Changing World” som antogs av IKA:s kongress i Tokyo 1992 som underlag för revisionen och som 
översatts till de stora europeiska språken och ett antal utomeuropeiska i olika världsdelar. Tillsammans med några 
andra av hans publikationer innehåller denna bok en av vår samtids mest djuplodande tänkande kring kooperativ idé, 
teori, utveckling och praktik. 
 
Den svenska konsumentkooperationens guldålder var vid den här tiden slut. Man kämpade med stora affärsmässiga 
problem i flera av organisationerna, vilket innebar att Bööks behandling av kooperationens mera långsiktiga och 
strategiska frågor då fick större genomslag utomlands än här, särskilt i de delar av världen där rörelsen hade stora 
framgångar och blomstrade. Ett sådant land är Japan och jag vet inte hur många gånger som Sven Åke var där och 
trollband stora grupper av andäktigt lyssnande kooperatörer som man samlade från landets alla hörn vid hans 
föreläsningsturnéer. Det stora intresset gjorde att man ofta ville lyssna på honom i timtal. Inte minst uppskattat var 
att han kunde ta upp en sopraninblockflöjt ur kavajfickan och bjuda på ett suveränt musikaliskt avbrott i 
föreläsandet. Jag har förstått att han tidigt i sitt liv haft ett svårt vägval: musiken eller skrivandet. Sven Åke spelade 

                                                                                                                                                         



nämligen cello, alla sorters saxofoner, gitarr, blockflöjter av olika slag och tvärflöjt – i de flesta fall långt över normal 
amatörnivå. Först efter pensioneringen fick han möjlighet att i stort sett på heltid ägna sig åt musiken. Då blev han 
också en duktig arrangör av musik för en del av de grupper som han spelade med och allt oftare ledde.   
 
Utan att ha titeln var Böök i realiteten den ”professor” som under en lång och för kooperationsforskningen 
avgörande period faktiskt handledde och hjälpte fram flertalet doktorander i ämnet. Det var ett intellektuellt äventyr 
att underställa honom texter som man skrivit. Varje skribents önskedröm: man fick dem alltid tillbaka, 
kommenterade och genomgångna av en erfaren, skarp hjärna och en skicklig stilist. Det är nog många av oss som 
ägnat vårt yrkesliv åt kooperation, som inser att vi bara hann ta till oss en mycket liten andel av Bööks djupa insikter i 
ämnet. Det förstod man under de otaliga samtal som vi under åren hade över en öl eller två. En människa hinner 
bara med att i skrift förmedla en bråkdel av den visdom som hon samlar på sig, i varje fall om hon ägnar sig åt sitt 
ämnesområde så målmedvetet, med så stor arbetskapacitet och med en sådan intellektuell skärpa som Böök gjorde.  
 
Som pensionär levde Sven Åke ett rikt och lyckligt liv tillsammans med Maija i huset i Trollbäcken. Han spelade och 
arrade i sitt musikrum och Maija målade i sin ateljé. Där fanns glädjen i att vara tillsammans med barn och barnbarn. 
Det var ett liv fullt av aktiviteter – givetvis spelning i olika musikgrupper under veckan, teaterbesök och konserter 
med Fasching som stamställe, återkommande vistelser i Juotsino i finska Karelen och i sommarstugan på ön i Saima 
och dagslånga strövtåg i Tyrestaskogarna. Det var ingen tvekan om att han njöt fysiskt av att hålla sig i trim. Han var 
nog en av de första som, inspirerad av sina många finska vänner, förvånade oss i Sverige med daglig stavgång – en 
rutin som länge gav hans grannar tillfällen att ropa ”du har glömt skidorna!”.  
 
Den målmedvetenhet och viljekraft som Sven Åke visade i sitt yrke och skrivargärning kanske påminner om hans 
ungdoms fotbollskarriär, då han som lirare i Gunnar Green-stil, trots fina erbjudanden, höll fast vid sin gamla 
hemmaklubb Tallen i Tallkrogen. Många spådde en gyllene framtid för den snabbtänkte dribblaren och målpassaren 
men en bilolycka med långvarig konvalescens satte punkt för detta. Det hindrade honom dock inte från att senare 
utveckla sitt suveräna badmintonspel med alla de mästerskap som han samlade på sig.    
 
Den risk som självständiga skribenter löper när de i stora folkrörelseorganisationer ärligt redovisar vad de tycker i 
viktiga frågor, var inte okänd för Böök. Det är möjligt att hans kapacitet inte till fullo kom att utnyttjas av 
kooperationen här i landet under de allra sista åren av hans yrkesliv, därför att han i något av sina många inlägg i 
debatten trampat på några ömma makt-tår. Jag vet inte. Under alla förhållanden önskar jag att personer med den 
karaktär som Böök hade, oftare kunde få bekläda framskjutna positioner i samhälle och företag. De behövs som 
kompasser i viktiga värdefrågor då vår omdömeskraft blir utmanad. När man fått förmånen att leva en stor del av sitt 
liv samtidigt och nära en sådan människa, lära känna honom och berikas av hans mångsidiga egenskaper, kan man 
inte vara annat än tacksam. Har man dessutom turen att han har samma yrkesintresse och kan räknas in bland de 
verkligt stora namnen i kooperationens idéhistoria, ja, då kan man knappast begära mer. 
 
Under en av Sven Åke Bööks sista föredragsturnéer i Japan, frågade hans värdar om det var något särskilt som han 
var intresserad av att se. På sitt vanliga anspråkslösa sätt, nämnde han att han tyckte om vackra, blommande 
körsbärsträd och var tacksam om han kunde få uppleva ett sådant. Resultatet blev att han fick med sig hem en 
fotobok med ett hundratal bilder av honom själv stående framför blommande körsbärsträd i olika delar av landet. 
Den inramningen passar den minnesbild av Sven Åke Böök som jag vill vårda. 
 
 
Av Sven Åke kunde man lära sig om kooperation. Frågan är hur – på vilket sätt det skedde?  
 
”Man ska leva som man lär” brukar man säga. En god vän till mig brukar vända på det och säga att det kanske är 
viktigare ”att lära som man lever”. Det gjorde Sven Åke på många sätt. Ett av dem har att göra med språket – det 
talade och skrivna språket. Det var ett viktigt sätt för honom att visa vem han var, vad han stod för och värderade 
högt.  
 
Språket är egentligen vår första kooperation. Språket finns bara om varje medlem i språkgemenskapen använder det, vårdar 
och tar ansvar för det och bidrar till att det utvecklas. I detta språkets kooperativ var Sven Åke en ovanligt aktiv 
medlem. I sitt livsverk som talare och skribent berikade han denna gemenskap på ett sätt som få av oss förmått. Han 
visste att om språket upphör att fungera väl, då fungerar inga andra samarbetsformer – inte heller kooperation som 
ekonomisk samarbetsform. Sven Åke talade och skrev, inte bara om kooperation som ekonomisk organisationsform 
utan gjorde det således i en form som i sig själv är kooperativ: språket.  
 
I Stig Claessons senaste bok ”Sov du så diskar jag” citerar han ett ryskt ordspråk: ”Om man är över femtio och 
vaknar utan att ha ont nånstans är man död”.  
 
Ordspråket för tyvärr fram den vanligaste fördomen om vad åldrandet är för något: Att åldrandet är detsamma som 
kroppens gradvisa förfall. Skillnaden mellan ålderdom och ungdom skulle alltså vara skillnaden mellan hälsa och 

                                                                                                                                                         



sjukdom, mellan att vara frisk och att vara fylld av krämpor. Men det finns ett helt annat sätt att se på den period av 
livet som åldrandet utgör, nämligen som ett fullföljande av den enskilda människans karaktär eller egenart. 
 
För Sven Åke blev språket ett av hans viktigaste sätt att uttrycka sin karaktär. Och genom sitt sätt att leva som talare 
och skribent i denna språkgemenskap, fullföljde han sin egenart och lärde oss samtidigt mycket om kooperation 
överhuvud taget. 
 
Att det är musiken, snarare än språket, som är vår första kooperation, tror jag Sven Åke anade tidigt i livet. När han blev 
äldre – åldrades – (och nu använder jag det ordet i betydelsen ”fullfölja utvecklingen av sin karaktär”) blev musiken 
alltmer ett sätt för honom att uttrycka sin egenart. Han blev inte bara sittande hemma i sitt musikrum utan gjorde 
musik tillsammans med andra.  
 
Precis som språket görs musik i gemenskap. Musiken är ett kooperativ som vilar på de enskilda medlemmarnas 
insatser. De måste förkovra sig i sitt hantverk, lyssna på varandra, ständigt anpassa sig till vad andra gör, samordna 
sina insatser i gruppen och göra allt annat som utmärker kooperation när den är som bäst. När det fungerar, uppstår 
miraklet. Resultatet blir den underbara enhet av en mångfald olika individer med olika instrument och förmågor som 
vi kallar musik. Det stämmer, precis som det gör på stämman i ett framgångsrikt kooperativ som ägnar sig åt 
ekonomisk verksamhet.  
 
Vid sidan om språket erbjuder oss musiken kanske den bästa bilden av vad kooperation kan vara. Men musiken har 
dessutom något som går utöver det talade och skrivna språket: Den kan ta in känslorna på ett sätt som orden sällan 
förmår. Som skoleleven skrev i sin uppsats när hon skulle karakterisera musiken: ”Den går en direkt på nerverna”.  
Att ha med känslorna är särskilt viktigt i kooperationen, inte bara som språk och musik, utan också i den form av 
ekonomisk samverkan som vi vanligen förbehåller ordet kooperation.  
 
Kooperationen vilar på de värderingar som Sven Åke så lysande har skildrat i sin bok ”Co-operative Values in a 
Changing World”. Det är fråga om värderingar som demokrati, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. De måste få 
konkret innebörd i konkreta situationer, då kooperatörer har att ta ställning i frågor som rör viktiga 
konsumentintressen. Men dessa ord blir bara meningsfulla om de genomsyras av känslor hos den som agerar och om 
de blir en del av sättet att agera och av personligheten. Då finns känslorna med i värderingarna. Och vilket språk 
ligger närmast till för att öva och uttrycka känslor? Jo, musikens språk.  
 
Både språk och musik är lek. Lek med ord, lek med toner. I båda fallen måste man foga sig efter lekens struktur, 
regler och krav. Leken utmanar oss att träda in i en annan verklighet Man bjuds in i språkets och musikens rum där 
man turas om: ”Nu är det min tur och nu är det din tur.” Och då gäller det att vidga de teman som anmäler sig, sätta 
ord eller toner på vad man värderar och känner för på ett personligt sätt – som i jazzimprovisation, där var och en 
följer vad de andra gör men där var och en har solo.  
 
Lek förutsätter jämlikhet. Någon kan visserligen leda med ord, ge ord-er, arrangera ord i tal eller skrift eller med noter 
i partitur, eller med att dirigera med taktpinne. Men det blir bara bra om den som gör det får alla att blomstra och 
öppnar dörrar för nya möjligheter. Här visar sig karaktären hos den som leder. Och det är just den finkänsliga och 
hänsynsfulla karaktären som medlemmarna i musikgrupperna minns hos Sven Åke. Han personifierade alltmer 
genom musikens form, som han valt, de värderingar som han på ett så lärt sätt har skrivit om när han använde 
språkets kooperation. Nu uttryckte han sin karaktär i sitt sätt att spela och leda andra i musiken och erbjöd dem att 
lära sig vad kooperation är genom att ”lära som han levde”.  
 
När Sven Åke och jag arbetade tillsammans på Kooperativa institutet hade vi ofta möten med kollegor från de olika 
kooperativa företagen. Så här kunde Sven Åke ibland säga när vi mött en kollega som vi inte sett på ett tag: ”Hans 
röstläge har sjunkit och har en djupare klang. Jag undrar om han har blivit befordrad till chef?” Ofta gissade han rätt. 
I ett fall noterade han t.o.m. att röstläget en tid senare återgått till det normala. Vederbörande hade degraderats och 
blivit mindre chef. Ett känsligare tonsinne för att spåra ojämlikhet människor emellan kan man väl knappast 
föreställa sig. Varför vet så få medlemmar i Sven Åkes musikgrupper om hans internationella renommé? Svaret är, 
tror jag, att det ryktet inte är relevant för den kooperation i form av musik som han nu gestaltade. Det hörde inte 
ihop med det sätt på vilket han höll på att fullfölja sin karaktär. 
 
I ett konstverk blir verkligheten mer än den verklighet som konstnären försöker fånga. Under åldrandet blir en 
människas väsen i lyckliga fall likt ett konstverk. I sitt musicerande med andra blev Sven Åke ännu mera det han varit. 
Han visar oss med sitt liv att människan är musik och språk. Att de båda i grunden är kooperation. Att kooperation 
måste läras och övas livet igenom. Att kooperation måste få ta sig uttryck i enskilda människors egenart och att 
denna egenart kan uppnå allt större klarhet när man blir äldre. Det är också denna klarnande karaktär som inte minst 
Sven Åkes barnbarn fick förmånen att lära känna och som de, liksom vi alla, kommer att minnas. 
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FÖRENINGEN 

Kooperativa Studier 
 
Föreningen Kooperativa Studier verkar för kunskapsutveckling inom det 
kooperativa området och vill främja, stödja samt informera om kooperativ 
forskning och utveckling i Norden.  
 
Föreningen är en naturlig och lättillgänglig arena för samtal mellan forskare och 
kooperativa medarbetare om såväl teori och metoder som praktisk tillämpning 
av för området relevant kunskap. Föreningen utgör en kompetent kunskapskälla 
för såväl etablerad som nykooperation genom att sprida forskningsresultat till 
företag, myndigheter och allmänhet.  
  
Föreningen ger ut Kooperativ Årsbok, en årlig publikation som speglar aktuell 
forskning på området. Föreningen arrangerar nordiska seminarier om forskning 
kring kooperativa frågor. 
 
Föreningen är öppen för personer och organisationer som är intresserade av 
forskning och utveckling på det kooperativa området. Medlemsavgiften per år: 

 för organisationer: 2000 SEK (220 Euro, 1650 DKK, 1750 NKR)  
 för enskilda personer: 400 SEK (45 euro, 330 DKK, 350 NOK) 
 för studerande:  200 SEK (22 euro, 165 DKK, 175 NOK) 

Avgiften sätts in på föreningens postgiro 86 57 86-8.  
Betalning från Norden (utanför Sverige) sker lämpligen via Eurogiro eller från bankkonto via 
SWIFT till konto: 865786-8 i postgirot, SE-105 06 Stockholm. Swift-adress PGSISESS.   I 
Danmark kan indbetaling ske til Foreningens kontonr. i Nordea Iban nr. DK742000 6447 157 
215 Kgs. Nytorvs afd., København SWIFT/BIC NDEADKKK 
 

For foreningen Gurli Jakobsen, gj.ikl@cbs.dk    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
INDMELDELSE/adresseændring: 
Send nedenstående oplysninger til foreningens kasserer  Maria Fregidou-Malama 
mma@hig.se  Adresse: Blekingevägen 5, 4 tr, S-757 58 Uppsala, Sverige   
 
Undertegnede ønsker at være medlem af Foreningen Kooperativa Studier  som 
Organisation [    ]             personlig medlemskab  [     ]             studerende   [     ]  
Dato: __________ 
Navn/organisation: _________________________________________________     
 
Adresse: __________________________________________________________     
 
e-mail:  _________________________ tlf: ___________________________  
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 Annons Föreningen konsumentkooperativa museets vänner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         



 

 
 
 

HAR ALLT DU BEHÖVER VETA OM KOOPERATION… OCH LITE TILL! 
 
 

KF Bibliotek arbetar med att spara, bevara och visa KF:s och 
konsumentkooperationens spännande historia. Vid sidan av bibliotek finns ett 

flertal arkiv med film, föreningsmaterial, bilder, ljud, personarkiv mm. 
 
 

KF Bibliotek är ett företagsbibliotek, men också en resurs för övriga kooperativa 
områden, både nationellt och internationellt. Vi har flera samarbetspartner som: 

Internationella Kooperativa Alliansen i Genevé (IKA) och deras bibliotek, 
Föreningen Konsumentkooperativa museet på Vår Gård, Föreningen Kooperativa 

Studier och Kooperativa Ledares förbund. 
 
 

I samarbete med Föreningen Kooperativa Studier distribuerar och producerar vi 
”Kooperativ årsbok”. En annan återkommande årlig uppgift är att vi organiserar 

det stora läsprojektet ”Årets Ledarbok” på uppdrag av Kooperativa Ledares 
Förbund. 

 
 

Förutom sedvanliga arkiv och biblioteksuppgifter bedriver vi bokförsäljning och 
har aktuella föreläsningar med intressanta forskare och författare samt medverkar i 

en del utställningar. 
 
 

För dig som vill veta mer om verksamheten rekommenderar vi vårt nyhetsblad 
samt våra sidor på Internet: www.kf.se/kfbibliotek 

 
 

CoopCat är vår katalog/databas på Internet vilken innehåller närmare 30.000 unika 
poster med litteratur, artiklar, affischer, bilder, tidskrifter mm. 

 
Välkommen! 

 
www.kf.se/kfbibliotek         kflibrary@kf.se 
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Koopi är kooperationens institut för 
opinionsbildning och samhällskontakter.  
 
Våra ägare är Folksam, Fonus, HSB, KF, KFO, 
OK och Riksbyggen. 
 
Koopi ska med de kooperativa värdena som 
grund, arbeta för att stärka kooperationens 
demokratiska, ekonomiska och legala 
förutsättningar.  
 
Koopi driver också projekt inom områdena 
skola, äldreomsorg och e-demokrati. Koopi 
äger KF Project Center som arbetar med 
internationella biståndsprojekt. 
 
 

Vill du veta mer? Se vår webbsida på 
 

www.koopi.se 
 

Skriv till oss på: info@koopi.se 
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